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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2013/4750
Ekli “İzmir Limanı Nizamnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 28/1/2013 tarihli ve 892
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı V.

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

S. ERGİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Milli Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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İZMİR LİMANI NİZAMNAMESİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
MADDE 1 – 2/3/1935 tarih ve 2/2081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İzmir Limanı Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/4716
Ekli listede yer alan yüksekokul, enstitü ve fakültelerin karşılarında belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
29/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı V.

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

S. ERGİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Milli Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
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İ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/4717
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 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

B. ATALAY

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

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

E. BAĞIŞ

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

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

6/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4717 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde
yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf,
unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2013/4718
Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri
Bakanlığının 17/4/2013 tarihli ve 11856 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 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

B. ATALAY

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

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

E. BAĞIŞ

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

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 : 2013/4732
Çanakkale Zaferinin 100 üncü yılı etkinlikleri kapsamında yürütülen projenin tamamlanabilmesi amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması;
adı geçen Bakanlığın 29/3/2013 tarihli ve 470 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 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

B. ATALAY

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

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

E. BAĞIŞ

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

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 : 2013/4734
Ardahan İli, Merkez İlçe, Yeni Mahallede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi
kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Ardahan Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 9/4/2013 tarihli ve
11003 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 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

B. ATALAY

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

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

E. BAĞIŞ

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

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 : 2013/4747
Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi kadrolarının ihdası; İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kararı ve İçişleri
Bakanlığının 17/4/2013 tarihli ve 11854 sayılı yazısı üzerine, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 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

B. ATALAY

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

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

E. BAĞIŞ

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

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

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

Sayfa : 20

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

Sayfa : 22

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

Sayfa : 24

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

Sayfa : 26

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

—— • ——

Karar Sayısı : 2013/4748
Ekli “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar”ın yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 4/2/2013 tarihli ve 544 sayılı yazısı
üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı

N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

H. YAZICI
E. BAYRAKTAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
S. KILIÇ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Milli Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
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İ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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KALKINMA AJANSLARI KALKINMA KURULLARINA TEMSİLCİ
GÖNDERECEK KURUM VE KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ
VE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
Kalkınma kurulu üyelerinin belirlenmesi
MADDE 1 – (1) Kalkınma ajansları kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kamu
kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları, ekteki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararın eki
Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili
MADDE 11/A- (1) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda,
bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
(2) Kalkınma kurulunun üye sayısı yüzü geçemez. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile
elliyi geçmemek üzere yedek üye belirlenebilir.
(3) Kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kurum ve kuruluşların belirlenmesinde,
ilgili valiliğin görüşleri ile söz konusu kuruluşların; kurulda görev alma konusundaki istekleri,
il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınır.
(4) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları; iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri
bakımından her il için 25'er üye, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 20'şer
üye, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 15'er üye, beş ve altı ilden
oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından ise her il için 10'ar üye taban olarak kabul edilmek ve
geriye kalan üye sayısı, illerin yayımlanan en son yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle belirlenir.
Kalkınma kurulu üyeliği
MADDE 11/B- (1) Kalkınma kurulu üyeleri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği
Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yaparlar. Ancak
dört yıllık görev süresi sona eren üyeler, yeni üyelerin belirlendiği tarihe kadar görev yapmaya
devam ederler. Dört yıllık sürenin sonunda veya gerek görüldüğünde Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir.
(2) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşlar, kurulda görev yapacak
temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve ilgili ajans
tarafından istenecek diğer kişisel bilgileri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar
Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde ilgili valiliğe bildirir.
Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine
her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek
olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. Bu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.
(3) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların kurulda en üst düzeyde
temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve
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çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin
onayıyla, Kurulda mensubu olduğu ilgili kuruluşu temsilen üye olarak görev yapabilir.
(4) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ölümü,
istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği
kuruluş ile ilişkinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer.
Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki defa ve her halükarda toplam dört defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan temsilcilerin görevi de kendiliğinden düşer. Bu gibi durumlarda yeni temsilci, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve ilgili
valiliğe bildirilir. Bu süre içerisinde yeni temsilci bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulunda
temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma
kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca
tamamlanır. Bu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek
üyeler için de aynen uygulanır.
(5) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler yalnızca bir kuruluşu temsil edebilir.
(6) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler bu görevleri sırasında temsil ettikleri
kuruluşlardaki görevlerini de sürdürebilirler. Ancak bir kimse hem kalkınma kurulunda hem
de yönetim kurulunda aynı anda görev yapamaz.
(7) Kalkınma kurulunda görev alan temsilcilerden herhangi birinin izin, geçici hastalık,
yurt dışında bulunma gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda, söz konusu
temsilciye vekâlet eden kişi, ilgili temsilciye vekâleten kurul toplantılarına katılabilir.
(8) Kalkınma kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerine
ve kurul toplantılarına katılım durumlarına ilişkin bilgiler, ilgili ajansın internet sitesinde güncel
olarak yayımlanır.”
(2) Aynı Usul ve Esasların 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Yatırım destek ofisleri hariç olmak üzere, çalışma birimlerinin sayısı beşi geçemez.”
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 3 – (1) 10/11/2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararın
2 nci ve 3 üncü maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararın 2 nci ve 3 üncü
maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 4 – (1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar
ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta
gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Kararın eki tablonun 14/7/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları
Kurulması Hakkında Karar ile kurulan kalkınma ajanslarına ilişkin hükümleri 25/7/2013 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2013/4749
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde
sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan olarak belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 7/5/2013 tarihli ve 2222 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
9/5/2013 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

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 : 2013/4755
Kars İli, Kağızman İlçesinde tesis edilecek Serap 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 kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 5/4/2013 tarihli ve 463 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/4/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ

B. BOZDAĞ

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

S. ERGİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

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

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 : 2013/4756
Giresun İli, Çanakçı, Doğankent ve Görele ilçelerinde tesis edilecek Çanakçı I
Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali üretim tesisi ile Doğankent TM arasındaki enerji nakil
hattının yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edilmek üzere Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının 8/4/2013 tarihli ve 467 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ

B. BOZDAĞ

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

S. ERGİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

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

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

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 94

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 95

Sayfa : 96

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

Karar Sayısı : 2013/4759
1 – Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin “Uygulama Alanı” olarak tespiti,
2 – Ekli (II) sayılı listede yer alan yerleşim alanlarında dağıtılacak toprak normunun
aynı listede gösterildiği şekilde belirlenmesi,
3 – Ekli (III) sayılı listede ve ekinde yer alan yerleşim birimlerinin aynı listede gösterilen
Bakanlar Kurulu kararlarının kapsamından çıkarılması;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1/4/2013 tarihli ve 5528 sayılı yazısı üzerine,
22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Karar Sayısı : 2013/4762
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli
Savunma Bakanlığının 13/5/2013 tarihli ve 1442 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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23/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4762 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.
“MADDE 55 – Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarına alınacak askeri öğrenci
adayları, ilk defa işe başlayacak olan muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman
jandarma ve uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adaylarından istenilecek sağlık kurulu
raporları için asker hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri
Sınıfı adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık hizmetlerinden ücret alınmaz.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan personel ile
askeri öğrencilerden talep edilen sağlık raporları için kurumlarınca sevk edilmesi kaydıyla Sağlık
Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularında veya asker hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden ücret alınmaz.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2013/4767
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih
ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 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

C. YILMAZ

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

N. AVCI

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı V.

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

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 136

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 137

Sayfa : 138

RESMÎ GAZETE

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 138

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET
SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için
özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet
sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bilgi toplumu hizmeti: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, bedelli veya bedelsiz
olarak elektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetleri,
c) ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü Sunucusunu,
ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun
4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
d) ISO/IEC (International Organisation for Standardisation/International Electrotechnical
Commitee): Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı/Uluslararası Elektroteknik Komitesini,
e) İnternet sitesi: Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe sahip elektronik platformu,
f) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
g) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 81 inci maddesi uyarınca kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşunu,
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ğ) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda
yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak
depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi
sistemini,
h) Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS): Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu
Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması
gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil
olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini,
ı) MERSİS numarası: MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil
numarayı,
i) Sicil gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
j) SİL: Sertifika İptal Listesini,
k) Şirket: Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen denetime
tabi sermaye şirketlerini,
l) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas
sözleşmeyi, limited şirketlerde ise şirket sözleşmesini,
m) Yönlendirilmiş mesaj: İnternet sitesinin Kanunun 1524 üncü maddesinin amaçlarına
özgülenmiş kısmında yayımlanan ve ilgili tüm taraflara yönlendirildiği karine olarak kabul
edilen her türlü içeriği,
n) Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kaydı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İnternet Sitesi Açma ve Destek Hizmeti Alma
İnternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin
kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları
ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması
için özgülemeleri gerekir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin
belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
(3) Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
(4) Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında
tescil edilir.
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İnternet sitesinde yayımlanan içerik
MADDE 6 – (1) İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanır.
a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde
müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde
müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından
belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin
MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin
adı ve soyadı.
c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş
şubesi.
(2) Birinci fıkra uyarınca yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin
yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.
(3) Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme
raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet
sitesine konur.
b) Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği,
bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin
ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur.
c) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması
için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan,
birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ç) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık
faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu
belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
d) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla
üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş
gün içinde internet sitesine konur.
e) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
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f) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
g) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
ğ) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
h) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ı) Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur.
i) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma
günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
j) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı,
tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
k) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
l) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı,
çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin
sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması
hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
m) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
n) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar,
bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
o) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil
gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ö) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi,
aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı
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tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar
iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
p) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
r) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da
yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda
bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil
gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
s) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme
tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ş) Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin
kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden
silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan edilir.
t) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu
üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki
payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
u) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ü) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı
olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın
adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
v) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
y) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda
birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
z) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
aa) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan
tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
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bb) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
cc) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde
yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
çç) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
dd) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ee) Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
(4) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin
başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Yönlendirilmiş mesaj
zaman damgası ile oluşturulur ve aynı yöntemle değiştirilir.
(5) Kanun ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar, ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde internet sitesinde yayımlanır.
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı
MADDE 7 – (1) MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine
bağlıdır.
(2) Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
(3) MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci
maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.
MTHS’nin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) MTHS;
a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamakla,
c) Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza
etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde
Bakanlığa bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSİS ve diğer ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçekleştirmekle,
yükümlüdür.
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Rapor
MADDE 9 – (1) MTHS, Bakanlığa her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin
verdiği hizmetlere ve hizmet verdiği şirketlerin bilgilerine dair bir rapor verir.
(2) Bakanlık tarafından münhasıran MTHS faaliyetine ilişkin istenecek diğer bilgi ve
belgelerin de verilmesi gerekir.
Şirketlerin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri
uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir.
(2) Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün
şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay
bulunabilmesi için, ana sayfada "bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı" şeklinde bir ibareye
yer verilir.
(3) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.
(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere
erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi
olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.
(5) Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve
belgeleri 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.
(6) Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir.
Teknik hususlar ve güvenlik kriterleri
MADDE 11 – (1) Şirketlerin ve MTHS’lerin, bu Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir.
(2) Şirketler ve MTHS’ler, Kanunun ve bu Yönetmeliğin internet sitesinde bulunmasını
öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini, bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.
(3) Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut
bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup
işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.
(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
a) ISO/IEC 27001 standardına uyarlar.
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b) Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) standardına uyduklarını taahhüt ederler.
(5) Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299
sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan
Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları
(Profil P3)’na veya Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları
(Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve bu imzaların saklanması gereken süre içinde belirli
zaman aralıklarında arşiv formatında güncellenmesi gereklidir.
Elektronik arşivleme
MADDE 12 – (1) İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir
süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre
ile elektronik olarak arşivlenir.
(2) İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması
Bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir.
(3) İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve
zaman damgası kullanılır.
Ücretlerin tespiti
MADDE 13 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere
verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye
yetkilidir.
Teknik rapor
MADDE 14 – (1) Şirketler ve MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının
bu Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, ikinci fıkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu
Bakanlığa vermekle yükümlüdür. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.
(2) Teknik rapor, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda
denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerinden alınabilir. Bu rapor, iki yılda
bir yenilenir ve birinci fıkrada öngörülen işlemler tekrarlanır.
(3) Teknik raporda, şirketlerin ve MTHS’lerin 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen
hususlara uygunluğu tespit edilir.
Bakanlık izni
MADDE 15 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri, MTHS olma talebini içeren dilekçeyi
14 üncü madde uyarınca aldığı teknik raporla birlikte Bakanlığa ibraz etmek suretiyle izin talebinde bulunurlar. Ancak MTHS hizmeti vermek için izin başvurusunda bulunan sermaye şirketlerinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kendi bilgilerini özgüleyecekleri internet sitesine sahip olmaları gerekir.
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(2) Bakanlık, izin taleplerini bir ay içinde sonuçlandırır. İzin şartlarını eksiksiz olarak
yerine getiren MTHS’ye Bakanlıkça faaliyet izni verilir.
(3) Bakanlık, inceleme sonucunda izin şartlarından bir veya birkaçının eksikliğini veya
yerine getirilmediğini tespit ederse bu eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine, bir ayı geçmemek üzere süre verebilir. Eksikliklerin bu süre içinde giderilmesi halinde ikinci fıkra uyarınca faaliyet izni verilir.
MTHS’lerin faaliyetlerinin sona ermesi
MADDE 16 – (1) MTHS’lerin faaliyetinin devamı sırasında; 11 inci maddede yer alan
faaliyet şartlarından birinin veya birkaçının kaybedildiğinin yenilenen teknik raporda tespit
edilmesi halinde, Bakanlık tarafından MTHS’ye bu eksikliğin giderilmesi için üç aya kadar
süre verilir. Gerekli hallerde MTHS’ye bir ayı aşmamak üzere ek süre verilebilir. Verilen süreler
içinde MTHS’nin faaliyeti sadece sözleşme yaptığı şirketlere hizmet vermekle sınırlı olmak
üzere devam eder. Ancak MTHS, hizmet verdiği şirketlere teknik raporla tespit edilen eksiklikleri kayıtlı elektronik posta yoluyla derhal bildirmekle yükümlüdür. Verilen süreler içinde
eksikliğin giderilmemesi halinde MTHS’nin faaliyetine Bakanlık tarafından son verilir.
(2) MTHS, kendi isteğiyle faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu;
Bakanlığa yazılı olarak bildirir, faaliyetine son verme kararını internet sitesinde yayımlar ve
hizmet verdiği şirketlere bu durumu kayıtlı elektronik posta ile bildirir.
(3) Birinci fıkraya göre MTHS’nin teknik raporla tespit edilen eksikliklerini veya ikinci
fıkraya göre kendi isteğiyle faaliyetine son vereceğini kayıtlı elektronik posta yoluyla öğrenen
hizmet alan şirketler, kendi belirleyecekleri diğer bir MTHS’den hizmet alabilirler.
(4) MTHS, Bakanlığın faaliyete son verme kararının tebliğinden veya faaliyetine son
verme kararını Bakanlığa bildirdiği tarihten itibaren hizmet sağlayamaz.
(5) Faaliyetine son veren veya verilen MTHS’ler, oluşturdukları arşivi derhal hizmet
verdiği şirketlere devreder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İnternet sitesi yükümlülüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan şirketler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş
şirketlerin, 1/7/2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli
bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri
gerekir. İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü
şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edilmesi kapsamında; malvarlığının dondurulması kararlarının alınması, icrası, kaldırılması, dondurulan malvarlığının yönetimi ve denetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,
b) Başkanlık : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
c) BMGK : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini,
ç) Denetim elemanı:11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen denetim elemanlarını,
d) Fon: Her ne surette elde edilmiş olursa olsun para veya değeri para ile temsil edilebilen banka kredisi, banka ve seyahat çeki, havale, menkul kıymet, hisse senedi, teminat, tahvil,
bono, poliçe, kredi mektubu ve benzeri kıymetler ile taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri
maddi, her türlü mal, hak, alacak ve bunlar üzerinde bir mülkiyet hakkını veya menfaati tevsik
ve temsil eden elektronik veya dijital ortamdakiler de dâhil olmak üzere her türlü belgeyi,
e) Kanun: 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Karşılıklılık ilkesi: Bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye’den talepte bulunan yabancı devletin, 1373
(2001) sayılı BMGK Kararında devletler için yerine getirilmesi öngörülen gerekleri karşılayan
hukuki düzenlemelere sahip olması ve bu düzenlemelere uygun hareket ediyor olmasını,
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g) Kuruluş veya organizasyon: Tüzel kişiliği olan veya olmayan tüm kişi veya mal toplulukları, platformlar, bunların üst ve alt birimleri, şube veya temsilcilikleri ile merkezleri yurt
dışında bulunanların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,
ğ) Komisyon: Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunu,
h) Maliye uzmanı: Başkanlıkta istihdam edilen maliye uzmanlarını,
ı) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya
zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve her türlü
gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hâsıl olan menfaat ve değeri,
i) Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin,
dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen kaldırılması veya Kanunun
13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılmasına izin verilen işlemler çerçevesinde kısıtlanmasını,
j) Teminat: Bir yabancı devlet hükümetinin talebine istinaden Türkiye’deki malvarlığı
dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonların ortaya çıkabilecek zararlarının, talepte bulunan
devlet tarafından tazmin edileceğine dair taahhüdü,
k) Terörist: Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan fiilleri gerçekleştiren veya gerçekleştirmeye teşebbüs eden kişiyi,
l) Terör örgütü: Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan fiilleri gerçekleştiren veya gerçekleştirmeye teşebbüs eden örgütü,
m) Terörizmin finansmanı suçu: Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör
örgütüne fon sağlanmasını veya toplanmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Malvarlığının Dondurulması
BMGK kararları
MADDE 4 – (1) BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) sayılı kararları ve
bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, Bakanlar Kurulunca gecikmeksizin malvarlığının dondurulması kararı alınması için Başkanlık tarafından ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.
(2) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınan kişi, kuruluş veya organizasyonların BMGK listesinden çıkarılması halinde, Bakanlar Kurulunca söz konusu dondurma
kararının kaldırılması için keyfiyet Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, Başkanlık
tarafından ivedilikle Başbakanlığa bildirilir.
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(3) Bakanlar Kurulunun malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin
kararları, Resmî Gazete’de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanır. Yayımlanan kararlar
BMGK’ya bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilir.
(4) BMGK kararlarının listeleme gerekçesinin haksız olduğu gibi iddiasıyla listeden
çıkmaya ilişkin başvurular, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılır. Yapılan başvurular Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.
Yabancı devletlerce yapılan talepler
MADDE 5 – (1) Bir yabancı devlet hükûmeti tarafından yapılacak; bir kişi, kuruluş
veya organizasyona ait malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler, gerekçeleriyle birlikte
Başkanlığa yapılır. Taleplerin Adalet Bakanlığına veya Dışişleri Bakanlığına ya da diğer bir
kuruma yapılması halinde, bu talepler kurumlarca ivedilikle Başkanlığa intikal ettirilir. Dışişleri
Bakanlığı haricindeki kurumlara yapılan talepler, Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
(2) Gelen talepler hakkında Başkanlık derhal Komisyon üyelerini bilgilendirir. Başkanlık, Komisyon üyelerinin görevli olduğu kurumlar ile kolluk birimlerinden ya da gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da talebe ilişkin bilgi isteyebilir. Bu kurum
ve kuruluşlar, talebe ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini kendilerinden istenilen sürede
Başkanlığa intikal ettirirler.
(3) Taleplerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen bilgi, belge
ile talebin gerekçelerine ilişkin değerlendirmeler ve Başkanlıkça yapılan mali araştırma sonuçları, ivedilikle bir araştırma raporuna bağlanarak Komisyona sunulur.
(4) Komisyonca; araştırma raporu ile karşılıklılık ilkesi ve talebin yerine getirilmesi
için ilgili devletten teminat talep edilmesine gerek olup olmadığı hususları dikkate alınarak yapılan değerlendirme bir tutanağa bağlanır. Başkanlıkça hazırlanan araştırma raporu ile tutanak,
Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başkanlıkça ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.
(5) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, talepte bulunan
devlete bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Bu bildirimde;
a) Kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde talep eden devlet tarafından soruşturma başlatılmadığı takdirde Kararın kaldırılabileceği,
b) Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı takdirde içeriği, safahatı ve sonucu hakkında
ivedilikle bilgi verilmesi gerektiği,
c) Talebe ilişkin ilave bilgi ve bulgulara ulaşılması halinde bunların da ivedilikle intikal
ettirilmesi,
hususları yer alır.
(6) Talebin Bakanlar Kurulunca reddedilmesi halinde keyfiyet, başkaca bir işleme gerek
olmaksızın talepte bulunan devlete bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına
iletilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 150

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

(7) Malvarlığının dondurulması kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı hususu; beşinci
fıkra kapsamında intikal eden bilgiler üzerine derhal veya her yılın sonunda resen ya da malvarlığı dondurulan kişinin itirazı üzerine Komisyonca değerlendirilerek bir tutanağa bağlanır.
Tutanak, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başkanlıkça ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.
Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri
MADDE 6 – (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşları; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri
kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebepler bulunan kişi, kuruluş
veya organizasyonların yurtdışında bulunan malvarlığının dondurulması için yapılacak taleplere
ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerini Başkanlığa gönderir.
(2) Başkanlık, yurtdışında bulunan malvarlığının dondurulması için yapılacak taleplere
ilişkin kendisine intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmelere dayanarak veya re’sen yaptığı
mali araştırma sonuçlarını bir araştırma raporuna bağlayarak Komisyona sunar.
(3) Komisyon, Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususundaki makul sebeplerin varlığı halinde kişi, kuruluş veya organizasyonların
yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Bakanlar Kuruluna öneride
bulunulmasına karar verebilir. Komisyonca alınan karar bir tutanağa bağlanır.
(4) Komisyonun yabancı ülkelerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunulmasına ilişkin önerisi, hazırlanan araştırma raporu ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere
ivedilikle Başbakanlığa gönderilir.
(5) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı üzerine hazırlanan talep yazısı Başkanlıkça ilgili devlete bildirilmek üzere
Dışişleri Bakanlığına iletilir. Bakanlar Kurulunun talebi uygun bulmaması halinde keyfiyet,
Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına ve birinci fıkra uyarınca talepte bulunan ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına bildirilir.
Türkiye’de bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında intikal eden taleplere ilişkin olarak Komisyon; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususundaki makul sebeplerin varlığı halinde kişi, kuruluş veya organizasyonların
Türkiye’de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir. Komisyonca alınan karar bir tutanağa bağlanır. Suç duyurusuna ilişkin karar tutanağı ve araştırma raporu, Başkanlık tarafından
ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan suç duyurusuna bağlı olarak yürütülen soruşturma
sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame ile kovuşturma sonucu verilen hüküm ve 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesi delaletiyle 5271 sayılı
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Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesi uyarınca verilen elkoyma kararının bir örneği
5549 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet
başsavcılıkları ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilir.
Başkanlıkça yapılacak araştırma ve düzenlenecek rapor
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 5 ilâ 7 nci maddeleri uyarınca Başkanlıkça yapılacak
mali araştırma; Başkanlığın kendi veri tabanı ya da doğrudan erişim sağladığı veri tabanları
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden elde edilen bilgi ve belgeler
esas alınarak ilgili kişilerin malvarlığının tespitine yönelik çalışmaları kapsar. Bu araştırma,
Maliye Uzmanı veya yardımcıları tarafından yapılır.
(2) Komisyona sunulacak araştırma raporu, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Başkanlığa intikal eden bilgi, belge ve değerlendirmeler ile Başkanlıkça yapılan mali araştırmalar esas alınarak, malvarlıklarının tespiti ile
Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde düzenlenen fon sağlanması veya toplanması yasaklanan fiillerin ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair makul sebeplerin ortaya çıkarılmasına yönelik değerlendirmeleri kapsar.
(3) Başkanlık, Yönetmeliğin 5 ilâ 7 nci maddeleri kapsamında yürüttüğü mali araştırma
esnasında, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları isteyebilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen usul, şekil ve sürede gecikmeksizin Başkanlığa iletilir.
(4) Bu madde uyarınca yapılacak araştırma ve incelemelerde elde edilen kişisel veriler
başka amaçla kullanılamaz ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları
Komisyonun oluşumu
MADDE 9 – (1) Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında,
Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşar Yardımcısı,
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri
Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle
İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşur. Başkanın yokluğunda Maliye Bakanı tarafından görevlendirilen vekili Komisyona başkanlık eder.
(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı
olmaksızın Komisyona çağrılabilir.
(3) Komisyon üyeleri ve ikinci fıkra uyarınca çağırılan temsilciler, toplantı öncesinde
Başkanlık tarafından bilgilendirilerek, toplanma ve çağrılma amaçlarına uygun olarak gerekli
hazırlığı yaparlar.
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(4) Komisyon üyeleri, malvarlığının dondurulmasıyla ilgili olarak 5 inci maddenin ikinci fıkrası ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen hususların, kendi kurum ve kuruluşlarında uygulanmasının takibinden ve Başkanlığa intikalinden yetkili ve sorumludurlar.
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
Görev ve yetkiler
MADDE 10 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlar Kuruluna ileteceği görüş ve öneriler kapsamında;
1) Yabancı devletlerce yapılan malvarlığının dondurulması talepleri,
2) Yabancı devletlerce yapılan talep üzerine Bakanlar Kurulunca alınan malvarlığının
dondurulması kararlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı,
3) Yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talepleri,
4) Bakanlar Kurulunca alınan yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması,
kararların kaldırılıp kaldırılmayacağı,
konusunda gerekli değerlendirmeyi yaparak görüş ve önerilerini Bakanlar Kuruluna sunmak,
b) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri kapsamında, Türkiye’de bulunan malvarlığıyla bağlantılı olarak ilgililer hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle gerektiğinde suç duyurusunda bulunulmasına
karar vermek.
Komisyonun çalışma esasları toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 11 – (1) Komisyon, Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri kapsamında gereken
hallerde Başkan tarafından toplantıya çağrılır. Başkan, toplantıları düzenlemek ve çalışmaların
verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(2) Komisyon, Başkan ve üyelerin veya bunların yokluğunda yetkili makam tarafından
usulüne uygun olarak görevlendirilen vekillerinin tamamının katılımıyla toplanır. Başkan ve
üyeler görevde iken yerlerine başkalarını görevlendiremezler.
(3) Komisyonca değerlendirilen hususlar tutanağa bağlanır.
(4) Komisyon, üyelerin en az beşinin oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar.
(5) Bu madde uyarınca Komisyon tarafından yürütülen çalışmalar gizlilik esaslarına
göre yerine getirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malvarlığının Dondurulması Kararlarının İcrasına İlişkin Usul ve Esaslar
Kararın içeriği, tebliği ve ilanı
MADDE 12 – (1) Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri uyarınca alınan malvarlığının
dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulunca alınan kararlar, Başbakanlık tarafından gereği için Başkanlığa gönderilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu kararlar
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yayımı tarihinde, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi, kuruluş veya
organizasyona tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca ilgili karar, hakkında malvarlığının dondurulması
kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlardan Türkiye’de bulunanların resmi kayıtlardaki
mevcut adreslerinden birine de bilgi mahiyetinde gönderilir.
(2) Malvarlığının dondurulması kararında; kararın kimin hakkında verildiği, sebepleri,
kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolları ile başvuru süresi yer alır.
(3) Malvarlığının dondurulması kararında;
a) Karara konu kişi, kuruluş veya organizasyonun ayırt edici kimlik bilgilerine (T.C.
kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası veya bunlara karşılık gelen diğer
bilgiler),
b) Kararın verilmesine dayanak teşkil eden sebeplere ilişkin açıklayıcı bilgilere,
c) Yabancı devletlerin talebine istinaden malvarlığının dondurulmasına karar verilmesi
halinde talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde kararın
kaldırılabileceği hususuna,
yer verilir.
Malvarlığının dondurulması kararı ve karara aykırı davranışın hukuki sonuçları
MADDE 13 – (1) Malvarlığının dondurulması kararı ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur.
(2) Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, karara aykırı olarak yapılan
malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve
temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik her türlü işlem hükümsüzdür. Bu tasarruf ve
işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun iyi niyetin
korunmasına ilişkin hükümleri saklıdır.
Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası
MADDE 14 – (1) Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının
yerine getirilmesinden Başkanlık sorumludur. Malvarlığının dondurulması kararı, Başkanlığın
talebi üzerine aşağıda belirtilen usule uygun olarak gecikmeksizin yerine getirilir. Bu kapsamda
Başkanlık malvarlığının dondurulması kararlarını;
a) Taşınmazların dondurulmasını sağlamak üzere, tapu kütüğüne şerh verilmesi talebiyle
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne,
b) Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının dondurulmasını sağlamak üzere bunların kayıtlı bulunduğu sicillere şerh verilmesi talebiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne,
c) Her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere ilgili banka veya
diğer malî kurumlara,
ç) Şirketteki ortaklık paylarının dondurulmasını sağlamak üzere, ilgili şirket yönetimi
ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
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d) Gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle
derhal bildirir. Söz konusu kararlar bildirimin alınması ile birlikte derhal uygulanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar; nezdinde malvarlığı kaydı bulunup bulunmadığını, bulunuyor ise gerekli işlemleri yaparak dondurulan malvarlığına ilişkin
bilgileri bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar haricinde; hakkında karar verilen kişi,
kuruluş veya organizasyonlara ilişkin malvarlığı kaydı tutan ya da nezdinde malvarlığı bulunan
kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, malvarlığının dondurulması kararının öğrenildiği
tarihten itibaren gecikmeksizin malvarlığının dondurulması için gerekli işlemleri yaparak keyfiyeti yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.
(4) Malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık
tarafından, birinci ve üçüncü fıkra uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya
kuruluşlara ivedilikle bildirilir.
(5) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlar Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlanır. Kararların kaldırılması halinde
bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar söz konusu listelerden çıkarılır.
(6) Bakanlar Kurulunca alınan malvarlıklarının dondurulması kararlarının uygulanması
sırasında isim benzerliği, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebeplerle ortaya çıkabilecek hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesine ilişkin itirazlar, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılır. Başkanlık tarafından
itirazların uygun bulunması halinde, bu maddede anılan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel
kişilere ivedilikle bildirilmesi suretiyle hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesi sağlanır.
(7) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, hak, alacak ve borçları
ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri; bunlardan
alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına
ilişkin bilgi ve belgeleri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı
tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirir.
(8) Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek
ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkralarındaki işlemler hariç olmak üzere, malvarlığının ortadan kaldırılmasını, tüketilmesini,
dönüştürülmesini, transferini, devir ve temlik edilmesini veya sair tasarruflara yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.
(9) Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabidir.
(10) Bu maddenin uygulanması amacıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara Başkanlıkça
bildirim yapılmasını ve bunlardan geri bildirim alınmasını sağlayacak güvenli elektronik sistemler kurulabilir. Bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
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Dondurulan malvarlığının yönetimi
MADDE 15 – (1) Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti ilgili gerçek
veya tüzel kişide kalmak üzere, bu malvarlığı maddedeki esaslar çerçevesinde Başkanlığın izniyle yönetilir.
(2) Malvarlığı dondurulan kişiler, Başkanlıkça izin verilecek işlemler ile izne tabi olmadan yapılabilecek işlemler dışında bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine,
dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar.
(3) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının
asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam
edebilmelerini temin etmek üzere Başkanlıkça aşağıda belirtilen işlemlere izin verilebilir.
a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler
lehine ayni veya şahsi hak tesisi.
b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.
c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf
yetkisinin kullanılması.
ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.
d) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.
e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.
f) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim,
onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi.
(4) Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her
türlü zorunlu ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar zorunlu ödemelerini maddedeki usuller çerçevesinde sadece banka
hesapları üzerinden öderler. Ancak gerek görmesi hâlinde Başkanlık zorunlu ödemeleri de izne
tabi tutabilir.
(5) Dondurulan malvarlığına ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, belirli koşullar
veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir. Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya izni iptal edebilir.
(6) Başkanlıkça;
a) Gerçek kişilere verilecek izinlerde; hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilenlerin kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin asgari geçimlerini sağlamak üzere
Başkanlıkça re’sen belirlenecek tutarda yıllık izin belgesi düzenlenir.
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b) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum
ve kuruluşların faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi için verilecek izinlerde; üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç), bentlerindeki tasarruf yetkisinin
kullanılabilmesi için harcama tutarı ve dönemlerini içeren izin belgesi düzenlenebilir. Ancak
üçüncü fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerindeki tasarruf yetkisinin kullanılabilmesi için ilgili işlemlerin ifasında o işleme mahsus izin belgesi düzenlenir.
c) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılmasına izin verilmesi
halinde; kiralık kasa, malvarlığı dondurulan kişi ile banka görevlisi ve Başkanlıkça görevlendirilen kişinin nezaretinde açılır. Muhteviyatı tutanakla tespit edilir. Kiralık kasa içerisindeki
malvarlığından Başkanlık izni çerçevesinde kişiye verilecek olan kısım alınarak kalan kısım
kasada muhafaza edilir. Kasa muhteviyatı ile alınan kısma ilişkin tespitler bir tutanağa bağlanarak taraflarca imzalanır ve Başkanlığa intikal ettirilir.
(7) Şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar, izin kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler ile Başkanlıkça istenen mali
tablo, bilgi ve belgeleri belirlenen şekil, kapsam ve sürelerde Başkanlığa bildirir.
(8) Başkanlık, Kanunun 5 inci maddesi kapsamında, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlara izin verirken; BMGK’nın 1267 (1999),
1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararları ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarında düzenlenen izin ve bildirim prosedürlerini de gözetir. Bu kapsamda yapılacak bildirim ve başvurular BMGK’ya iletilmek üzere Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına gönderilir.
(9) Bu madde kapsamında düzenlenen izin belgeleri Başkanlıkça ilgili gerçek ve tüzel
kişiler ile kamu kurum veya kuruluşlarına da bildirilir. Bu bildirim, güvenli elektronik sistemler
üzerinden yapılabilir.
(10) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine Başkanlıkça izin verilmesi hâlinde;
a) Sözleşme metninin bir örneği,
b) Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,
Hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde izin verilenler tarafından Başkanlığa verilir.
(11) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararının
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere
ait bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin merkezi veya şubesi Türkiye’de bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına hesap açtırılır.
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(12) Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilenlere borcu olduğunu bildiren gerçek ve tüzel kişiler, vadesi geldiğinde
bu hesaba ödeme yaparlar. Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonlar da borçlarını bu madde uyarınca izin verildiği kapsamda banka hesapları üzerinden öderler.
Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 16 – (1) Başkanlığın Kanun kapsamında görev ve yetkileri şunlardır:
a) BMGK’nın kararları ile listelenen ve listeden çıkarılan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgileri Bakanlar Kurulu’na sunmak.
b) BMGK kararlarına istinaden Bakanlar Kurulunca alınan kararları ve bu kararlara
karşı yapılan başvuruları BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirmek.
c) Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerinin uygulanması kapsamında malvarlığının dondurulması ile ilgili gerekli mali araştırmayı yapmak ve araştırma sonuçlarını Komisyona sunmak.
ç) Mali araştırma kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden
bilgi talebinde bulunmak.
d) Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerinin uygulanması kapsamında malvarlığının dondurulmasına ilişkin alınacak karar ve yapılacak talepler hakkında Adalet, İçişleri ve Dışişleri
Bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu
kurum ve kuruluşlarından bilgi, belge ve değerlendirmeleri talep etmek.
e) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak itirazları
uygun görmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere bildirmek suretiyle
hatalı dondurma işleminin düzeltilmesini sağlamak,
f) Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hataların düzeltilmesini sağlamak.
g) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına dondurma işlemini gerçekleştirmeleri için bildirimde bulunmak.
ğ) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonları Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlamak ve kararların kaldırılması
halinde bunları listelerden çıkartmak.
h) Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin olarak, Kanunun 13 üncü maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen işlemlerin yapılmasına izin vermek.
ı) Malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına ilişkin kararları, dondurma kararını
yerine getiren ilgili kişi, kurum veya kuruluşa bildirmek.
i) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının dondurma kararına uygun hareket edip etmediğini ve dondurulan malvarlığının yönetiminin Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, bu hususta denetim rehberleri düzenlemek.
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j) Nezdinde malvarlığı kaydı tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının malvarlığının dondurulması kararlarını etkin ve eksiksiz bir şekilde uygulamalarını
teminen, rehberler ve uygulama kılavuzları yayınlamak, eğitim, çalıştay, panel ve seminerler
düzenlemek.
k) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olan ancak Türkiye’de bir bankada hesabı bulunmayan kişi, kuruluş veya organizasyonlara yapılacak her türlü ödemeler için,
Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada hesap açtırmak.
l) Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
Muhafaza ve ibraz
MADDE 17 – (1) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar ile malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi bildiriminde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler; bu Yönetmeliğin 14 üncü ve15 inci maddeleri kapsamındaki işlemlere ilişkin her türlü
ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden itibaren
sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetimin kapsamı
MADDE 18 – (1) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların dondurma
kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgililerince Kanun
hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar
üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Başkanlıkça denetlenir. Başkanlık denetim görevini, denetim elemanları ve maliye uzmanları vasıtasıyla yerine getirir.
(2) Başkanlıkça yapılacak denetim;
a) Malvarlığı dondurulan kişi, kuruluş veya organizasyonların Kanun ve bu Yönetmelik
hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,
b) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Başkanlığa yapılan
bildirimlerin denetlenmesini,
ç) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların Kanun ve bu Yönetmelik
hükümlerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini,
kapsar.
(3) Bu denetimler ihbar ve şikâyet üzerine veya re’sen yapılabilir.
(4) Başkanlık denetimlerin kapsam ve süresi ile denetim konusunda diğer usul ve esasları belirlemeye ve bu kapsamda denetim rehberleri hazırlamaya yetkilidir.
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(5) Denetlenen kişi, kurum ve kuruluşlar, denetim esnasında denetim elemanlarına ve
maliye uzmanlarına uygun çalışma ortamı sağlamak da dâhil gerekli her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.
(6) Denetim sırasında gerek görülmesi halinde Başkanlığın talebi üzerine mülki idare
amirleri, kolluk görevlileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları imkânları dâhilinde her türlü
kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdür.
Denetim için görevlendirme yapılması
MADDE 19 – (1) Başkanın görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi
ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile denetimi yapmak üzere denetim elemanları
görevlendirilir. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. Bu kapsamda talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır.
(2) Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilen denetim elemanları ve maliye
uzmanları, Başkan tarafından görevlendirilir. Geçici görevli denetim elemanları için ilave onay
prosedürü aranmaz.
(3) Denetim ile görevlendirilenler, göreve ilişkin Başkanlık yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde göreve başlayarak göreve başlama tarihini bu süre içinde
Başkanlığa bildirirler.
(4) Denetim ile görevlendirilenler, Başkanlıkça, yürütmekte oldukları denetimlerde
bağlantı kurularak kendilerine intikal ettirilen konuları, ayrı bir görevlendirme onayı aranmaksızın ilk görevlendirme onayı kapsamında sonuçlandırır.
(5) Başkanlık, gerekli gördüğü durumlarda maliye uzmanı ve denetim elemanlarından
oluşan bir ekip kurabilir. Başkanlık, denetimle görevlendirilenlerden birini koordinasyonu sağlamak amacıyla görevlendirebilir. Başkanlıkça görevlendirilen koordinatör, ekip çalışmalarının
planlanması, yürütülmesi ve zamanında sonuçlandırılması ile ortak rapor düzenlenmesi konularında yetkili ve sorumludur.
(6) Denetim görevi, hazırladıkları raporun Başkanlıkça işleme konulmasına karar verildiği tarihte sona erer. Bu durum, denetim elemanının bağlı olduğu birime bildirilir.
(7) Denetimle görevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, (7.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenen denetim süresince Başkanlık
onayı ile aylık ek ücret ödenir.
Denetim raporları ve raporlar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 20 – (1) Yapılan denetimlerde tespit edilen bulgular bir denetim raporuna
bağlanarak Başkanlığa sunulur.
(2) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça belirlenen rapor standartlarına uygunluk
ve hukuki ya da maddi hata bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirilir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilir.
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(3) Kanunun 15 inci maddesine ilişkin tespitleri içeren denetim raporları Başkanlıkça
yetkili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Denetim raporlarının Cumhuriyet başsavcılıkları
nezdinde izlenmesi ve davaların takibi ile diğer usule ilişkin işlemler 13/12/1983 tarihli ve 178
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılır.
Bildirim
MADDE 21 – (1) Denetimle görevlendirilenler tarafından denetim sırasında terörizmin
finansmanı suçunun işlendiğine ilişkin herhangi bir hususun tespit edilmesi veya böyle bir durumun varlığından şüphe edilmesi halinde konu yazılı olarak derhal Başkanlığa bildirilir.
Ceza hükümleri
MADDE 22 – (1) Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümlere göre idari
para cezasına karar vermeye Başkanlık yetkilidir.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Davalara katılma talebi
MADDE 23 – (1) Kanunda düzenlenen suçlardan açılan kamu davalarına Başkanlık
katılma talebinde bulunabilir.
Uygulanacak hükümler
MADDE 24 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 5549 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Mevcut kararların uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların yerine
getirilmesinde de uygulanır.
Mevcut BMGK Listelerinin Uygulanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) sayılı
kararlarıyla Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla listelenmiş ve haklarında Bakanlar Kurulu
kararı çıkarılmamış kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla
iletilen bilgiler, Bakanlar Kurulunca malvarlığının dondurulması kararı alınması için Başkanlık
tarafından Başbakanlığa gönderilir. Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete’de yayımlanan kararı
gecikmeksizin uygulanır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Maliye, Adalet, Dışişleri ve İçişleri
Bakanları müştereken yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme,” şeklinde ve (ç) bendi ile (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“ç) İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen,
Bakanlar Kurulu tarafından ikinci Başkan olarak görevlendirilen üyeyi,”
“g) Personel: Kurumun asli ve sürekli hizmetlerini yerine getirmek üzere ücret ile diğer
mali ve sosyal haklar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi,
sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (i) fıkrası hükmüne göre görevlendirme suretiyle sözleşmeli olarak veya 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli olarak Kurumda görevlendirilen personeli,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Diğer kamu kurum ya da kuruluş personeli, kamu ihale uzmanlığı hariç olmak üzere sözleşme yapılmak suretiyle hizmet gerekleri doğrultusunda Kurumda görevlendirilebilir.
Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının %10’unu aşamaz.
(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde
diğer kamu kurum ya da kuruluş personeli, Kurum ihtiyaçları doğrultusunda geçici süreli olarak
da görevlendirilebilir.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre istihdam edilen personelin görevlendirilmeleri, hizmet gerekleri dikkate alınarak Başkan onayı ile sonlandırılabilir ve kurumlarına
iade edilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yenilikçiliği teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” şeklinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının” şeklinde ve 17 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından” ibaresi, “İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar
kurumlarının muvafakati ile naklen veya geçici süreli görevlendirmeyle,”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev
yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanların, başkan yardımcıları ve meslek personeli
dışındaki Kurum kadrolarına atanmaları, hizmet ihtiyaçları ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler ile diğer koşullar dikkate alınarak, Başkanın onayı ile yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Başkan yardımcılarının atamaları, Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı ile diğer
personelin ataması, Başkanın onayı ile yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Kurum personelinin unvan ve kazanılmış hak aylık derecelerinde
herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan, aynı veya başka bir birimdeki eşit bir göreve ataması, personelin isteği veya hizmet gereği olarak; doğrudan ya da ilgili birimlerin talebi doğrultusunda İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık onayı ile yapılır.
Birim amirlerinin yer değişikliği veya başka birim ve hizmetlerde görevlendirilmesi, Başkanın
Onayı ile yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Kurum hizmet gerekleri çerçevesinde Kurum personelinin birimler
arasında yapılacak olan geçici görevlendirme işlemleri, doğrudan ya da ilgili birimlerin talepleri
dikkate alınarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile yapılır.
Bu şekilde yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi ve görevlendirme konusu görevlendirme
onayında açıkça belirtilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme,” şeklinde ve üçüncü fıkrası ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Giriş Sınavları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek en az beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır.”
“(8) Giriş sınavlarına ilişkin işlemler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülür.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Naklen atanacakların, görev talep formunu Kuruma vermiş olmalarının yanı sıra,
görev yapmakta oldukları kurumdan istenen muvafakat ile gerekli görülen diğer bilgi ve belgelerin gönderilmiş olması da gerekir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi, “Eğitim Dairesi Başkanlığı” şeklinde, 21 inci
maddesinin birinci fıkrası ile 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 163

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

ve Eğitim Dairesi Başkanlığının” ibareleri, “Eğitim Dairesi Başkanlığının” şeklinde, 29 uncu
maddesinde yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurum personeli, ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda, Eğitim Dairesi Başkanlığının Başkana teklifi veya doğrudan Başkanın önerisi üzerine inceleme ve araştırma yapmak üzere Başkanlık oluru ile yurt dışına gönderilebilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurum çalışmaları ve özlük hakları bakımından personelin değerlendirilmesinde göz önünde
bulundurulabilecek yabancı dil bilgi düzeyleri Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı esaslarına göre tespit edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, üçüncü
fıkrasının (b) ila (f) bentleri ile (j), (k), (m), (s), (v), (y) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir.
“b) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen atanacakların; atanılacak kadronun unvan ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması,”
“b) Baş Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak,
mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum
ve kuruluşlarında oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.
c) Daire Başkanı kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler
ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl
ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.
ç) Kamu İhale Kurumu Müşaviri kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim
veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.
d) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler
ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki
yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.
e) Grup Başkanı olarak atanabilmek için; en az beş yıl Kurumda fiilen meslek personeli
olarak çalışmak kaydıyla on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak (En fazla iki kadro için Kurumda çalışma şartı aranmayabilir).
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f) Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, mesleki
açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında en az dört yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.”
“j) Özel büro müdür yardımcısı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak.
k) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim
veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya iletişim fakültesi mezunu
olmak.”
“m) Mühendis ve mimar olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak.”
“s) Mütercim-Tercüman olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A)
düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.”
“v) Şoför olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu ve B sınıfı ve
üzeri sürücü belgesine sahip olmak.
y) Santral memuru olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak.
z) Dağıtıcı olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak.”
“aa) Birim şefi olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan
ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az üç yılı Kurumda olmak üzere altı yıl ve üzeri
kamu hizmeti bulunmak.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Kurum yüksek disiplin kurulu ve kurum disiplin kurulu Başkan tarafından oluşturulur.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Personele, kendileriyle yapılan idari hizmet sözleşmeleri gereğince ilgili mevzuata
göre belirlenen ücretler her ayın on beşinde peşin olarak ödenir.”
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/12/2010

27792
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Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale
Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Yönetim Hizmetleri Uzmanı,
2) Araştırmacı.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya dil
yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, 11 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ve 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan, “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca”
ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” şeklinde, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında
ve 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı”
ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” şeklinde, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi, “İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sınav kurulu; Başkanın veya Başkanın görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı, bir tanesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olmak üzere
iki daire başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir kişi olmak üzere beş kişiden
oluşur. Sınav kurulu yedekleri ile birlikte Başkanlık onayı ile tespit edilir.”
“(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Öğrenci” ibareleri “Ölçme,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/3/2011
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ
İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK (SHY-33A)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/4/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava
Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’in 12 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut yedinci fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(7) Havaalanlarında akaryakıt kuruluşlarının başvurularında havaalanı işletmecisi tarafından mevcut havaalanı kapasitesine bağlı olarak tesislerin gerekli emniyet mesafeleri, hava
tarafından araç trafiğinin azaltılması, uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması ve kullanıcıların
akaryakıt ihtiyacının belirlenmesi ve bu konuda rekabet hususlarını da içerecek şekilde taleplere
cevap verecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY145-01)’ne göre hava aracına ve/veya
komponentine bakım yapmak için üs bakım yetkisi almış olan kuruluşların, hat bakım hizmeti
için ayrıca ruhsat almaları zorunlu değildir. Ancak, hava aracı hat bakım hizmetinden üs bakım
hizmetine geçmiş olan kuruluşların altı ay içerisinde üs bakım hizmet alanı için bu Yönetmelik
kapsamında ruhsat alması zorunlu olup; bir önceki ruhsat bedeli ile yeni ruhsat bedeli arasındaki
fark ruhsat değeri olarak esas alınır.
(4) Gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunacak ve hava aracı
için boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte faaliyet gösterecek kuruluşlar için; Onaylı Bakım
Kuruluşları Yönetmeliği (SHY145-01)’nin 25 inci maddesine göre, bakım onarım kuruluşlarının
ihtiyacı doğrultusunda dışarıdan sağlanacak olan hizmetler kapsamında en az 2 bakım kuruluşunun el kitabında söz konusu hizmet/hizmetlerin verileceğine ilişkin anlaşma bilgilerinin yer
alması gerekmektedir. Bu anlaşma bilgileri ile birlikte, boyama, etiketleme ve benzeri nitelikte
faaliyet gösterecek kuruluşun, hava tarafında faaliyet göstermesine ihtiyaç duyulduğu yönünde,
hava aracı bakım ve onarım kuruluşlarının sorumlu müdürlerinden alınacak belgelerin de havaalanı işletmecisi tarafından SHGM'ye sunulması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İşyerinin faaliyet gösterdiği adresin, işletmenin faaliyet gösterdiği alanının, işyeri
sahibinin ya da işyerinin işleticisinin değişmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Yeni
ruhsat düzenlenen veya düzenlenecek olan işletme faaliyetine başlayana kadar, eski ruhsat sahibi 6 ay içerisinde, hukuki zorunluluklar dışında hizmette aksaklık yaşanmaması amacıyla
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hizmetine devam edebilir. İşyerinin faaliyet gösterdiği mahal kodunda ve/veya mevcut işyerinin
ticari unvanında değişikliğe gidilmesi durumunda SHGM hizmet tarifesinde belirtilen indirimli
ruhsat ücreti esas alınır.
(3) Ruhsatın yenilenmesini gerektiren hallerde, en geç üç ay içinde havaalanı işletmecisine müracaat edilmesi zorunludur. Süresi içinde müracaat yapılmadığının havaalanı işletmecisince tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren ilgilisine on beş günlük süre verilir. Bu
süre sonuna kadar gerekli ruhsat yenileme başvurusu yapılmadığı takdirde havaalanı işletmecisi
ruhsatın iptal edilmesi için SHGM’ye bildirimde bulunur ve SHGM tarafından gerekli incelemeleri müteakip ruhsat iptal edilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:
BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân
Kurumu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Anadolu gazete sahipleri temsilcileri ise, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair
Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasındaki esaslar dahilinde ve bu maddede yer alan hükümler
kıyasen uygulanmak suretiyle, Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde resmi ilan yayınlama
hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kullanmak için bekleme süresinde olan tüm gazete sahiplerinin katılımı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine yapılacak
toplantıda seçilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3), (4) ve (5)
numaralı bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“3) Gazete veya dergi sahibinin, 5187 sayılı Basın Kanunu hükümlerine göre gazete
veya dergide açıklanmış olması,”
“4) Katılacağı seçimde, temsil ettiği gazete veya dergiye ait satış miktarının 195 sayılı
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
öngörülen barajlara uygun olması,”
“5) Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gazete veya
dergi sahibi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi,”
“Gazete veya dergi sahiplerinin ilgili gazete veya dergi künyesinde tüzel kişi olarak
gösterildiği durumlarda, imtiyaz sahibi gösterilsin veya gösterilmesin, gazete veya dergi sahibi
tüzel kişiler seçime katılma ve seçilme haklarını, sahibi bulundukları gazete veya derginin tüzel
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kişiliğini temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki Yönetim Kurulu Başkanına,
Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdüre; bu ünvanlı kişilerin bulunmadığı tüzel kişilerde
temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yöneticilerine yazılı olarak devredebilirler. Gazete veya dergi sahibinin gerçek kişi olduğu durumlarda, gerçek kişi seçilme hakkını bir başka kişiye devredemez.”
“Gazete veya dergi sahibinin gerçek veya tüzel kişi olduğu durumlarda, ilgili gerçek
kişi ya da tüzel kişinin temsilcisi, Genel Kurula üye olmak için yapılan seçimlerde oy kullanmak üzere başka bir kişiyi yazılı olarak görevlendirebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yayın”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Enformasyon” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Kurum Yönetim Kurulu, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasının belirlenmesi için, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre, her
yıl Ocak ve Temmuz aylarında çıkarılacak, konuyla ilgili istatistiklerden seçimi gerektiren yılın
Ocak ayına ait, İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda kurulu sendikalara ilişkin bilgileri inceler.
Bu inceleme sonuçları ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istenecek tamamlayıcı bilgiler göz önünde tutularak, en çok üyeye sahip sendika belirlenir ve durum
2 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince bu sendikaya duyurulur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “(b) bendindeki SEKA
temsilcisi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Genel Kurulda yapılacak Yönetim Kurulu üyeleri ile asil ve yedek Denetçilerin seçimlerinde oy kullanacak Genel Kurul üyeleri, Genel Kurul toplantısına katılamamaları halinde kendi
adlarına oy kullanmak üzere başka bir Genel Kurul üyesini yazılı olarak vekil tayin edebilirler.
Vekâlet suretiyle oy kullanacak Genel Kurul üyeleri, sadece bir Genel Kurul üyesinin
vekâletini alabilir. Üyeler oyların kullanılmasından önce aldıkları vekâletleri Başkanlık Divanına teslim ederler.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Nükleer
Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Üniversitenin Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; 20 nci yüzyıl son çeyreğinin ve 21 inci yüzyılın en
önemli bilim ve teknoloji alanlarından birisi olan nükleer teknolojiler ve radyasyon uygulamalarının sunduğu olanaklardan yararlanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik ekonomik ve stratejik planlamaların yapılmasına katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile
işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:
a) Nükleer enerji ve reaktör fiziği konularında Ar-Ge çalışmaları yapmak, reaktör işletmeciliği, kontrolü ve lisanslamada gerekli insan gücü yetiştirmek. Bu konuda Avrupa Birliği
tarafından da desteklenen meslek edindirme ve mesleki gelişim programlarını öngören bir eğitim vermek suretiyle, eğitilmiş meslek elemanı ihtiyacını karşılamak.
b) Sağlık fiziğinde dijital görüntüleme amaçlı kullanılmakta olan düz panel (flat panel)
detektörlerine (fpd) alternatif olarak detektör ve görüntüleme sistemlerini geliştirerek daha düşük maliyetli, daha az enerjiye ihtiyaç duyan, hasta ve teknisyen dozu daha az olan dijital görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. Prototip cihazlar üretmek.
c) Doğal kaynakların korunmasını ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için bölgedeki radyoaktif ve ağır metal kirliliğin saptanmasına, kirletici kimliğinin ve kaynağının belirlenmesine
ve sonuçların çevresel risk açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Bugünkü bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması için, birim alandan daha yüksek
verim ve kaliteli ürün alınması ve gıda kayıplarının en aza indirilmesi için nükleer ve ileri teknikler kullanılarak mutasyon ıslahı ve doku kültürü çalışmaları yapmak.
d) Gama ışınlama yöntemi ile medikal ürünlerin, farmasötik ve kozmetik ürünlerin,
hastane atıklarının, hayvan yemi ve pet gıdaların patojen mikroorganizmalardan arındırılması
için sterilizasyon çalışmaları yapmak. Ayrıca pestisit analizi ve böcekle zirai mücadele çalışmaları yapmak.
e) Kayaçlardaki radyoaktif elementler veya canlıların bünyesindeki radyoaktif izotoplar
yardımıyla kurulacak yaş tayini laboratuvarında başta 14C metodu olmak üzere farklı metotlarla
bu varlıkların veya jeolojik olayların yaşlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak.
f) Genel olarak incelenecek bölgeye ultrasonik ses dalgaları, X veya gamma ışınları
gibi çok küçük dalga boyuna sahip yüksek enerjili ışınlar gönderilerek malzemelerin içerisinde
görünmeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyine açık süreksizliklerin tespiti, bir malzemenin içinde bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmek, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı
ölçmek, monteli parçaların durum tespiti için tahribatsız muayene testleri yapmak.
g) Nükleer elektronik laboratuvarında hastanelerde kullanılan cihazların kalibrasyon,
bakım ve onarımları, Ar-Ge laboratuvarında detektör tasarım çalışmaları, Nötron detektörleri
ve sintilatör geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına nükleer teknolojiler
ve radyasyon uygulamaları konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.
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h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, araştırma ve uygulama projeleri
hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.
ı) Yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçları ilgili kişi ve kuruluşlara duyurmak,
bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongreler düzenlemek, arşiv ve veri
tabanı oluşturmak.
i) Nükleer teknolojiler ve radyasyon uygulamaları temeline dayalı bilimsel metotlar geliştirmek ve bu metotların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Nükleer Teknolojiler ve Radyasyon Uygulamaları konusunda
araştırmalar ve yayınlar yapmış olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı
olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdür,
görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün, kesintisiz 6 aydan
fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları
yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürün önereceği iki katı öğretim elemanı adaylar
arasından Rektör tarafından seçilerek 2 yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden
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görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu olağan
olarak ayda en az bir, gerektiğinde de Müdürün çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar,
kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.
f) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümlerine ve Senato kararlarına göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencilerini, öğretim üyelerini ve çalışanlarını ilgi duyabilecekleri
çeşitli sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek.
b) Üniversite mensuplarının sosyal, kültürel ve akademik birikimlerini arttırarak; şikâyet etmeden çözüm üreten, takım çalışması yapabilen ve topluma karşı sorumluluklarını bilen
bireyler olmalarını sağlamak.
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c) Sosyal sorumluluk projeleri vasıtasıyla öncelikle gençler ve yaşlılar olmak üzere toplumun her kesiminin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.
ç) Toplumsal sorunlara çözüm üreterek sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel,
kültürel ve sosyal gelişmelere destek vermek.
d) Tüm bu amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları
yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öncelikle gençler ve yaşlılar gibi toplumun en kırılgan gruplarının sosyal, kültürel
gelişimleri ile bu grupların ekonomik olarak iyileştirilmesine yönelik, Üniversite mensuplarının, özellikle öğrencilerimizin aktif katılımlarıyla yürütülecek sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve yürütmek.
b) Demokratik yönetişim ve sosyal sorumluluk alanında öncelikle gençler olmak üzere
toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmek, kültürel etkinlikler düzenlemek, benzer amaçlı projelere katılmak ve desteklemek.
c) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleriyle ve ulusal ya da uluslararası
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde konuyla ilgili olarak yeni projelerin gerçekleştirilmesini
ya da mevcut projelerde yer alınmasını sağlamak.
ç) Yurtdışı benzer projelerle işbirliği çerçevesinde gençlerin birikimlerini arttırmaya
yönelik öğrenci değişimini sağlamak.
d) Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilere mesleki uygulama imkânı ve bu projelere
katılan maddi sıkıntı içindeki öğrencilere burs imkânı sağlamak.
e) Üniversite mensuplarının, özellikle de öğrencilerin ilgi duydukları alanlardaki kapasitelerini arttırmaya yönelik destekleyici eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek.
f) Yönetim Kurulunun onaylayacağı yukarıda belirtilen konularda yeni projeler geliştirerek uygulamaya koymak.
g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
(3) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği
bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite
Yönetim Kuruluna önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 176

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Sosyal sorumluluk projelerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını belirlemek,
e) Müdürün gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilen en az on en fazla elli üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan
süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI FİNANSAL UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ekonomik ve finansal konularda, ulusal ve uluslararası nitelikte, bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak, Türkiye ve dünyada ekonomik ve finansal politika uygulamalarını araştırmak,
politika önerileri geliştirmek, talep edilmesi halinde ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara
yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.
b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak
ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.
c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.
ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayınlamak,
bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
e) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve
özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.
f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak.
g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.
ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları
oluşturmak.
h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.
ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.
i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar
yapmak.
j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.
k) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi
başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür,
görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından
bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
Merkezin idari işlerini yönetmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim
Kuruluna göndermek ve bunları Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya
geçerek, konu 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 Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen
üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden
görevlendirilebilirler.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin
görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.
(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür
tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve
sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.
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(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu kabul etmek.
d) Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında
çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen üyelerden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.
(5) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar
doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı
Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100
puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf
olurlar ve alınan notlar bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre harfli nota çevrilerek yarıyıl
akademik not ortalaması ile genel akademik not ortalamasına katılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Ancak
ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar
gibi çalışmalar da yapılabilir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden
en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlükler tarafından ilân edilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavın dışında çalışma yaptırmak isteyen birimler, her yarıyılın ilk üç haftası içinde, hangi derslerde çalışma yaptıracaklarını ve etkilerini ilgili
kurul kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir dersten her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.
(2) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaların hepsi yarıyıl içi çalışması olarak değerlendirilir.
(3) Yarıyıl içi çalışmasının harf notuna katkısı % 40’dır.
(4) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, ödev, seminer, laboratuar ve benzeri çalışmaların
harf notuna katkısının oranı öğretim elemanınca belirlenir ve yarıyılın ilk üç haftası içerisinde
öğrenciye duyurulur. Ancak ara sınavın katkısı en az % 20 olmak zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 60’dır. Yarıyıl sonu sınavında 100
üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan
en az 50 puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz ve bu
durumdaki öğrencilere FF harf notu verilir.”
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 182

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Bütünleme sınavına CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir.
Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur ve bütünleme sınavında
alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC
harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl akademik not ortalamasına göre başarılı veya başarısız
sayılırlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden
verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer,
arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuar gibi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır ve öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu
verilir:
a)
HARF
PUAN

NOTU

KATSAYI

BAŞARI DURUMU

NOT ORTALAMASINA

90-100

AA

4.0

Başarılı

Katılır

80-89

BA

3.5

Başarılı

Katılır

70-79

BB

3.0

Başarılı

Katılır

60-69

CB

2.5

Başarılı

Katılır

50-59

CC

2.0

Başarılı

Katılır

45-49

DC

1.5

Yarıyıl Not Ortalamasına
ve Sınav Türüne Göre
Başarılı/Başarısız

Katılır

40-44

DD

1.0

Başarısız

Katılır

30-39

FD

0.5

Başarısız

Katılır

0-29

FF

0.0

Başarısız

Katılır

0

D

0.0

Devamsız

Katılır

G

Geçer

Katılmaz

K

Kalır

Katılmaz

S

Süren Çalışma

Katılmaz

M

Muaf

Katılmaz
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b) Bunlardan;
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi
başarmış sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait akademik not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler,
o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.
2) Bir dersten DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız
sayılırlar. Bir yarıyıla ait akademik not ortalaması 2.00 olmayan öğrenciler o yarıyılda DC harf
notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar.
3) G harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarılı
olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.
4) K harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.
5) S harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.
6) M harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim
kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. M notu ortalama hesaplarına katılmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Bitirme ödevinin/çalışmasının konusu ve esasları
MADDE 25 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bitirme
ödevi/çalışması dersine yazılabilmenin ön şartı başka bir derse bağlı değilse, ayrıca bir şart
aranmaksızın bitirme ödevi/çalışması konusu verilebilir.
(2) Bitirme ödevi/çalışması yaptırılan birimlerde; başvuru, danışman ataması ve değerlendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/12/2011
28129
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Sayısı
Tarihi

123-

3/2/2012
21/5/2012
8/11/2012

28193
28299
28461

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için; 100 puan
üzerinden genel başarı notunun en az 60 puan olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler
yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız sayılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/9/2011
28064
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

21/5/2012
6/1/2013

28299
28520
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TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 355)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine göre Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Genel Tebliğ, 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Genel Tebliğ, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesi
ile 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Genel Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Milli Emlak Genel Müdürlüğü),
b) Hak sahibi: Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26/4/2012
tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için
İdareye başvuran ve İdarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenleri,
c) İdare: İllerde defterdarlıkları, ilçelerde malmüdürlüklerini,
ç) Kanun: 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunu,
d) Rayiç bedel: Taşınmazın, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve
takdir edilen bedelini,
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e) Satış bedeli: Rayiç bedelin yüzde ellisini,
f) Satış işlemleri: Peşin satışlarda bedelin tahsilinden ferağ dâhil diğer işlemlere, taksitli
satışlarda ise sözleşmenin düzenlenmesine kadar olan süreci,
g) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun
olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah
edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,
ğ) Tarımsal amaçlı yapı: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre
nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak
tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, ağıl, kümes, üreticinin bitkisel üretime bağlı
olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni,
tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar,
tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği
takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için
kurulan tesisler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu
kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hak Sahipliği, Başvuru Süresi ve Satış İşlemleri
Hak sahibi olabilme koşulları ve başvuru süresi
MADDE 5 – (1) Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satın alınmasında hak sahibi
olunabilmesi için;
a) Bu taşınmazların kiracılarının 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin devam ediyor olması, kullanıcılarının ise
bu taşınmazları 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçlı kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması,
b) Kanunun yürürlüğe girdiği 26/4/2012 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu taşınmazları Kanun hükümlerine göre doğrudan satın almak için İdareye başvurulmuş olması,
c) İdarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelinin itiraz edilmeksizin kabul edilmesi,
gerekir.
(2) Paylı taşınmazların paydaşları dışında kiracı veya başka bir kişi tarafından kullanılması halinde, öncelik paydaşlara tanınır. Paydaşlar tarafından satın alınmaması halinde taşınmaz varsa sırasıyla hak sahibi kiracıya veya kullanıcısına satılabilir.
(3) Taşınmazların kullanım sürelerinin tespitinde; kiracı veya kullanıcı hak sahiplerinin
taşınmazı kesintisiz olarak kiraladığı veya kullandığı sürelerin toplamı dikkate alınır. Hak sahibi
olmayan önceki kullanıcıların kullanım süreleri dikkate alınmaz. Nadasa bırakılan arazilerde
nadas süresi, kullanım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınır.
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Örnek-1: Yozgat İlinde bulunan ve belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan
1461 parsel numaralı taşınmazın (E) adlı kişi tarafından 15/5/2008-10/2/2010 tarihleri arasında
kullanıldığı ve bu kullanımına ilişkin ecrimisil tahsil edildiği, daha sonra 10/2/2010 tarihinden
itibaren 5 yıllık kira sözleşmesi yapıldığı, kira sözleşmesinin devam ettiği ve adı geçen kişinin
süresi içerisinde bu taşınmazı doğrudan satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre, (E)’nin kullanımında geçen süre ile kira sözleşmesinde geçen süreler birlikte değerlendirilerek, adı geçenin başvurusu kabul edilir.
Örnek-2: Amasya İlinde bulunan ve belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan 5
parsel numaralı taşınmaz (C) adlı kişi tarafından 2007-2009 yılları arasında kullanılmıştır.
31/12/2011 tarihi itibarıyla bu taşınmazın kullanıcısı olan (D) tarafından 12/2/2013 tarihinde
taşınmazı doğrudan satın alma talebinde bulunulmuştur. (D)’nin 31/12/2011 tarihi itibarıyla
en az üç yıllık kullanım süresi bulunmadığından başvurusu reddedilir.
Paydaşlara satış
MADDE 6 – (1) Tarım arazilerindeki Hazine payı; kullanım ve süre şartlarına bakılmaksızın, diğer paydaşına, birden fazla paydaşın olması halinde payları oranında diğer paydaşlara veya lehine muvafakatname verilmesi halinde ilgili paydaşa doğrudan satılabilir.
(2) Paylı taşınmazların paydaşları dışında kiracı veya başka kişiler tarafından kullanılması ve paydaşların da Hazine payını satın almak istemediğine dair noter onaylı muvafakatname vermeleri halinde, Hazine payı sırasıyla muvafakatname alan kiracısına veya kullanıcısına satılabilir.
Kiracılara satış
MADDE 7 – (1) Hazineye ait tarım arazileri, 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan
beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılarına doğrudan satılabilir. Ancak satış işleminde; kira süresinin üç yıldan az olması halinde varsa kullanımında
geçen süre ile kira sözleşmesinde geçen süreler birlikte değerlendirilir.
(2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 67 nci maddesine uygun olarak mirasçıların
kira sözleşmesini devralmaları halinde mirasçılar da doğrudan satış hakkından yararlanabilir.
Kullanıcılara satış
MADDE 8 – (1) Hazineye ait tarım arazileri, 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan
beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenen kullanıcılarına doğrudan satılabilir. Ancak satış işleminde; kullanım süresinin üç yıldan az olması
halinde varsa kiralamada geçen süre ile kullanımda geçen süreler birlikte değerlendirilir.
(2) İdarece taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önceki tarımsal amaçlı kullanımının
tespitinin bu tarihten sonra yapılması da mümkündür. Taşınmazların 31/12/2011 tarihi itibarıyla
en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanıldığının belirlenmesi işlemi; milli emlak veya muhakemat birimlerinin kayıtlarında bulunan ve birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler (tespit
tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum
ve kuruluşlarının yazıları, muhtar ve bilirkişilerin yazılı beyanları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler vb.) dikkate alınarak
yapılır.
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Örnek-1: Karaman İlinde bulunan ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan 105
ada 77 parsel numaralı 12.200 m2 yüzölçümlü taşınmazın 29/5/2009 tarihinden itibaren (A) tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. (A) halen kullanıcısı olduğu bu taşınmaza yönelik olarak
30/5/2013 tarihinde İdareye doğrudan satın alma başvurusunda bulunmuştur. Buna göre; Kanunda 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kullanım şartının yerine getirilmemiş
olması nedeniyle (A)’nın doğrudan satın alma talebi reddedilir.
Tapuda lehine şerh ve belirtme bulunanlara satış
MADDE 9 – (1) Hazineye ait tarım arazilerinden mülga 28/6/1966 tarihli ve 766 sayılı
Tapulama Kanununun 37 nci maddesi gereğince tapu kütüklerine şerh veya belirtme konulan
ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 46 ncı maddesine göre ilgililerince
talep ve dava edilmemiş olanlar ile davaları devam edenlerden davasından vazgeçilenler; şerh
veya belirtme lehtarları veya bunların kanuni mirasçılarından Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde fiili kullanım şartı aranmaksızın başvuranlara doğrudan satılabilir. Süresi içerisinde satın alınma talebinde bulunulmayan taşınmazların tapu kütüklerindeki
şerhler ve belirtmeler, İdarenin talebi üzerine tapu idarelerince terkin edilir ve bu taşınmazlar
genel hükümlere göre değerlendirilir.
(2) Taşınmazın hak sahipleri tarafından başvuru süresi içerisinde satın alınmak üzere
talep edilmemesi veya talep edilip de üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemeleri
nedeniyle satılamaması halinde İdarece, taşınmazların tapu kütüklerindeki şerh ve belirtmelerin
terkin edilmesi tapu idarelerinden istenilir.
Satış yetkisi ve işlemlerin tamamlanma süresi
MADDE 10 – (1) Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satışına defterdarlıklar ve
malmüdürlükleri yetkilidir.
(2) Satış işlemleri, hak sahiplerinin başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde
sonuçlandırılır. Taşınmazların özel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı konusunda iki ay içerisinde görüş vermemeleri halinde olumlu görüş verdikleri kabul edilerek işlemlerin buna göre
tamamlanacağı hususu da belirtilerek, ilgili kurum ve kuruluşlardan nihai görüşlerinin verilmesi
istenilir.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Başvuru sahiplerinden;
a) Satın alma talebini içeren örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-1) yer alan dilekçe,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine ilişkin belge örneği,
ç) Tüzel kişiler için, ayrıca taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir
yetki belgesi ile imza sirküleri,
d) Paylı taşınmazlarda paydaş, kiracı veya kullanıcılarının, varsa Hazine payını satın
almak istemeyen paydaşlardan alacakları noter onaylı muvafakatname,
istenir.
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Tebligat
MADDE 12 – (1) Süresi içinde yapılan başvurular değerlendirilerek hak sahipliği tespit
edilenlerin adreslerine İdarece satış işlemlerinin tamamlanma süresi de dikkate alınarak bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2) yer alan yazıyla;
a) Taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle ödenmesi halinde tahsil edilecek bedeli,
ödeme koşullarını ve ödeme süresini,
b) Satış bedelinin itiraz edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını düşüreceğini,
c) Satış bedelinin yatırılacağı yeri,
ç) İstenilen belgeleri (tapuda ferağ işlemleri için üç adet vesikalık fotoğraf, tüzel kişiler
için ayrıca taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza
sirküleri),
gösteren tebligat yapılır.
Satış bedeli ve tahsili, ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubu
MADDE 13 – (1) Hazineye ait tarım arazilerinden tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli
ikamet edilen konutların bulunduğu kısımların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden
belirlenir. Bu nitelikteki taşınmazların üzerinde bulunan konut amaçlı yapıların kısmen işyeri
olarak kullanılması halinde de bu kapsamda değerlendirme yapılır. Bu şekilde satılan taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin
yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisilin tarh,
tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.
(2) Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde
yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en
geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde, bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin
ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla altı yılda on iki eşit taksitle faizsiz olarak
ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenir ve bu Genel Tebliğin
ekinde (EK-3) yer alan taksitli satış sözleşmesi düzenlenir.
(3) Taksitli satışlarda; tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu
verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilir.
(4) İdarece; hak sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C. kimlik numarası,
nüfus bilgileri, fotoğrafı ve imzasını içerecek şekilde düzenlenen bu Genel Tebliğin ekinde
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(EK-4) yer alan “Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenir ve bu Genel Tebliğ ekinde
(EK-5/A) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilir. Devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen
tescil edilir.
(5) İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazlar için bu Genel Tebliğin ekinde (EK-4)
yer alan “Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi”, kalan taksit tutarını da gösterecek şekilde
düzenlenir. Bu taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcıların
sorumlu olacağına yönelik tapu kütüğünde gerekli belirtmenin konulması bu Genel Tebliğ ekinde (EK-5/B) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilir.
(6) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, hak sahibi tarafından ilgili kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, bu Genel Tebliğin ekinde (EK-4)
yer alan “Doğrudan Satış Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenerek tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususunda bu Genel
Tebliğin ekinde (EK-5/C) yer alan yazıyla bildirilir. Ferağ ve ipotek tesisi işlemi yapıldıktan
sonra emanet hesabında tutulan bedel bütçe hesabına aktarılır.
(7) Mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, iki taksidin ödenmemesi halinde
on beş gün içinde hak sahibine yapılacak tebligatta; iki taksidin süresi içinde ödenmediği ve
bu taksit bedellerinin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği ancak izleyen taksitlerden
herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. İdare, bu durumların tespitini müteakip en geç on beş gün içinde tahsil edilen tutarı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde başvuru üzerine aynen ve faizsiz olarak ilgilisine iade eder.
(8) Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde
ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer. Vadesinde
ödenmeyen taksit tutarlarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
(9) Doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl
için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri satış bedelinden mahsup edilir. Satış bedelinden
fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmez. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmaz.
Örnek-1: Tahsil edilen ecrimisil bedelleri dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir:
Ecrimisil Dönemi
Ecrimisil Bedeli
Tahsilat Tarihi
2006
1.000.-TL
2008
2007
1.100.-TL
2009
2008
1.500.-TL
2010
2009
2.000.-TL
2010
2010
2.300.-TL
2011
2011
2.500.-TL
2011
2012
3.000.-TL
Tahsil edilememiştir.
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Taşınmazın 31/12/2012 tarihinde kullanıcısı tarafından satışı talep edilmiştir.
İdarece aşağıdaki şekilde işlem yapılır:
Kanunda yer alan hükümlere göre, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen
ecrimisilin satış bedelinden mahsup edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, 2006 ve 2007 dönemlerine ilişkin ecrimisil (tahsilat tarihi son beş yıl içinde
olmasına rağmen) satış bedelinden mahsup edilmez.
2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için tahsil edilen toplam 8.300.-TL ecrimisil (başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen) satış bedelinden mahsup edilir.
Kanuna göre tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilmeyen ecrimisil terkin edileceğinden;
2012 yılı için tahsil edilmeyen 3.000.-TL ise terkin edilir.
(10) Mülga 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerine göre süresi içerisinde İdareye başvuruda bulunanlardan halen hak sahipliği şartlarını taşıyanlar Kanunun 12 nci maddesine göre hak sahibi
sayılır ve Kanunda yer alan satış bedeli ve ödeme koşullarından taşınmazın varsa imar planında
tarımsal kullanım dışındaki amaçlara ayrılmaması ve fiilen tarımsal amaçlı olarak kullanılıyor
olması şartıyla aynen yararlanır. Kanunun 12 nci maddesinin yedinci fıkrasında başvuru tarihi
itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedellerinin satış bedelinden mahsup
edileceği belirtildiğinden; bu kapsamda kalan hak sahiplerinin daha önce yaptıkları başvurular
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılmış kabul edilir.
Örnek-2: Tahsil edilen ecrimisil dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir:
Ecrimisil (TL)

Tahsilat Tarihi

2008

2.500

2010

2009

3.000

2010

2010

3.500

2011

2011

4.000

2011

2012

1.000

Tahsil edilmemiştir.

Ecrimisil Dönemi

Taşınmazın 4070 sayılı Kanun uyarınca (H) tarafından 19/4/2006 tarihinde satışı için
başvuruda bulunulduğu, İdarece yapılan tespitte halen taşınmazın kullanıcısı olduğu anlaşılmıştır. (H)’nin yaptığı başvurunun Kanunun yürürlüğe girdiği 26/4/2012 tarihinde yapılmış olduğu kabul edilerek, 2008-2011 dönemine ait 13.000.-TL ecrimisil mahsup edilir, 2012 yılına
ait 1.000.-TL ecrimisil ise terkin edilir.
Örnek-3: Edirne İli belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan 1396 ada 25
parsel numaralı 40.000 m2 yüzölçümlü rayiç bedeli 100.000.-TL olan taşınmaza (B) tarafından
süresi içinde bedele itiraz edilmeksizin satın alma talebinde bulunulmuştur. İdarece yapılan inceleme sonucunda taşınmazın (B) tarafından 2005 yılından beri kullanıldığı anlaşılmıştır.
(B)’den ayrıca, 2008-2009 yılları arasında 1.000.-TL kira bedeli, 2009-2012 yılları arasında
3.000.-TL ecrimisil bedeli tahsil edilmiştir.
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Satışa konu edilebilecek ve satış kapsamı dışında tutulacak Hazineye ait tarım
arazileri
MADDE 14 – (1) Hazineye ait tarım arazilerinden,
a) Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar,
b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunanlar,
c) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan ve kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlar gereğince tarımsal kullanıma imkân veren alanlarda bulunanlar,
ç) Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar,
d) Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,
e) İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,
f) Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar,
g) Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,
ğ) Kadastrosu yapılanlar,
satışa konu edilebilir.
(2) Hazineye ait tarım arazilerinden Hatay İli sınırları içerisinde bulunanlar ile Çanakkale İlinin Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri sınırları içerisinde bulunanlar satışa konu edilmez
ve satış kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, Bakanlıkça satılamayacağı tespit edilen ve valiliklere
(defterdarlık) bildirilen il, ilçe ve köylerde bulunan Hazineye ait diğer tarım arazileri de satışa
konu edilmez ve satış kapsamı dışında tutulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer işlemler
MADDE 15 – (1) Taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesi aşamasında bu Genel
Tebliğ ekinde (EK-6) yer alan form mahallinde düzenlenerek, bu çalışmalar sonucunda elde
edilen verilere göre yapılacak kıymet takdirinde dikkate alınır. Birbirine yakın ve emsal olabilecek taşınmazlarda tutarsız rayiç bedellerin belirlenmesini engellemeye yönelik olarak il, ilçe
ve köy geçişlerinde kıymet takdirlerinin birbirleriyle tutarlılığı sağlanır.
(2) Hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinden tek parselde birden fazla
hak sahibinin olması ve bu hak sahiplerine satılacak arazinin ifrazı hâlinde yüzölçümünün
3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmesi hâlinde; bu araziler, bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer hak sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden
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hak sahiplerine satılabilir. Yüzölçümü bölünemez büyüklüğün üzerinde ve birden fazla kullanıcısı olan taşınmazlarda, bölünemez büyüklüğün altına düşecek şekilde ifraz edilmemek şartıyla oranına bakılmaksızın paylı olarak satılabilir. Ancak, taşınmazın bir kısmının 14 üncü
maddenin birinci fıkrası kapsamında kalmaması yani satılabilecek taşınmazlardan olmaması
durumunda bu taşınmazlar, anılan fıkra kapsamında kalan taşınmazlarla paylı olarak satış işlemine konu edilemez. 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde; çay, fındık, zeytin gibi özel
iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin
arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabileceği yönünde hüküm
bulunduğundan; bu nitelikteki taşınmazların ifrazlarının gerekmesi durumunda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda işlem tesis edilir.
Örnek-1: Kastamonu İlinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarımsal
niteliğe sahip ve tamamı mutlak tarım arazisi sınıfında olan 1864 parsel numaralı 21.000 m2
yüzölçümlü taşınmazın 10.000 m2’lik kısmının (A) tarafından kullanıldığı, 7.000 m2’lik kısmının (B) tarafından kiralandığı, 4.000 m2’lik kısmının ise (C) tarafından kullanıldığı ve bu
kişilerin doğrudan satış hakkından yararlanabilecekleri belirlenmiştir. Hak sahipleri taşınmazın
müstakil parseller halinde doğrudan satışını 25/2/2013 tarihinde talep etmiştir.
Buna göre, 5403 sayılı Kanun uyarınca; satışı istenilen tarım arazisinin mutlak tarım
arazisi sınıfında olması ve bu araziler için öngörülen bölünemez büyüklüğün 2 hektar (20.000 m2)
olması nedeniyle; (A), (B) ve (C) adlı kişilerin satışını talep ettikleri kısımların bölünemez
büyüklüğün altında olduğundan ve bu taşınmazın ifraz edilerek her birine ayrı ayrı satışı yapılamayacağından; kullandıkları miktarlar dikkate alınarak paylı olarak veya (A)’ya bölünemez
büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla (B) ve (C)’den noterde düzenlenecek muvafakat alması
şartıyla doğrudan satılabilir. Taşınmaz aynı koşullarla (B) veya (C)’ye de doğrudan satılabilir.
(3) Kanunda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda, taşınmazların
üzerinde bulunan yapılar hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında yer
alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (19/7/2003 tarihinden) sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesislerin başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal edeceğine” ilişkin hüküm uygulanmaz.
(4) Mülga 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında tapu kütüklerine konulan
“Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri 10 yıl süreyle tarım dışı amaçlarla kullanılamaz” şeklindeki belirtmeler aynen korunur ve bu belirtmelerin kaldırılmasına yönelik talepler reddedilir.
Bu süreninin sonunda tarım dışı amaçla kullanıma konu taşınmazın tapu kütüğündeki belirtmelerin kaldırılması işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden uygun görüş
alınmak suretiyle ilgili defterdarlıklar tarafından sonuçlandırılır.
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(5) Hazineye ait tarım arazilerinden henüz kadastrosu yapılmayan yerler kadastrosu yapıldıktan, tescil harici olanlar ise tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra Kanunun 12 nci
maddesi ve bu Genel Tebliğ hükümlerine göre değerlendirilir. Kadastrosu yapılmamış olan
yerler; 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ya da bu Kanundan önceki mevzuat
gereğince hiç çalışma yapılmamış olan köy ya da mahalle çalışma alanı içindeki yerler ile kadastro çalışmaları halen devam eden, tespit ve tahdit işlemleri tamamlanmadığı için askı ilanları
yapılmamış olan yerler olarak kabul edilir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu çerçevesinde tespit
ve tahdit işlemleri tamamlanarak askı ilanına çıkmış olan yerler, Kanunun başvuru süresi içinde
askı ilanına çıkma işleminin yapılmış olması şartıyla, Kanun kapsamında değerlendirilir. Askı
ilanı süresinin başvuru süresinden sonra bitmiş olması, Kanunun uygulanmasına engel teşkil
etmez, ancak uygulama askı ilanının kesinleşmesinden sonra yapılır. Kadastro gören yerlerden
iken tescil harici bırakılan yerler ile Hazine veya şahıslar tarafından kadastro tespitine yapılan
itiraz ve açılan davalar sonucunda Hazine adına tescil edilecek taşınmazlar da Kanunun 12 nci
maddesi ile bu Genel Tebliğ kapsamında değerlendirilir.
(6) Tarım arazisi niteliğinde olması ve fiilen tarımsal amaçla kullanılması koşuluyla tapudaki vasıflarına bakılmaksızın Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile imar ve ihya
edilerek tarım arazisi niteliği kazandırılan ve fiilen tarımsal amaçla kullanılan taşlık, kayalık,
çalılık gibi tescil harici Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler Kanunun 12 nci maddesi
ile bu Genel Tebliğ kapsamında değerlendirilir.
(7) Hazineye ait tarım arazilerinin satışında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle
geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacağından; bu araziler daha sonra belediye ve mücavir alan sınırları içine alınmış olsa dahi yapılan başvurular değerlendirilerek satış
işlemleri sonuçlandırılır.
Denizli İli, Beyağaç ve Kale İlçelerindeki taşınmazlara ilişkin işlemler
MADDE 16 – (1) Denizli İli, Beyağaç ve Kale İlçeleri sınırları içerisinde bulunan ve
3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye
Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince millete (Hazineye) intikal eden taşınmazlardan olmamasına ve 16/2/1995 tarihli ve 4071 sayılı 3 Mart
1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının
Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun kapsamına girmemesine rağmen, yapılan kadastro çalışmalarında 431 sayılı Kanuna göre Hazineye intikal eden taşınmazlardan olduğu zannedilerek
sehven 4071 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi gereğince, 3402 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinde belirtilen zilyetlik şartlarını taşıdıkları gerekçesiyle zilyet olarak isimleri kadastro
tutanağında belirtilerek Hazine adına tespit ve tescil edilen ve tapu kütüklerine zilyetlik veya
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4071 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında olduğu yönünde şerhler veya
belirtmeler konulan taşınmazların tapu kütüklerindeki şerhler veya belirtmeler tapu idaresince
resen terkin edilir.
(2) Bu taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan şerhlerin veya belirtmelerin terkini amacıyla Hazinece açılan davalardan vazgeçilir, dava açılması gerekenler hakkında dava açılmaz.
(3) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazların tapu kütüklerinde lehine şerh veya belirtme
konulmuş olan kişiler veya kanuni mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği 26/4/2012 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde İdareye başvurmaları halinde, bu taşınmazların kendilerine
doğrudan satışı yapılabilir.
(4) Satın alma talebi üzerine, taşınmazların tapu kütükleri incelenerek, birinci fıkra kapsamında kalıp kalmadıkları gerektiğinde ilgili tapu müdürlüğünden sorularak belirlenir.
(5) Süresi içerisinde başvuruda bulunmadığı, birinci fıkra kapsamında kalmadığı ve/veya
bu Genel Tebliğde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin talepleri reddedilir.
(6) Yapılacak inceleme sonucunda satışında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit
edilen taşınmazlar, emlak vergi değeri üzerinden ve bu Genel Tebliğde belirtilen ödeme ve taksit koşullarıyla kendilerine doğrudan satılır.
(7) Bu taşınmazlar hakkında yukarıdaki fıkralarda belirtildiği şekilde işlem yapılması
hâlinde, bu taşınmazların tapu kütüklerinde yer alan şerhlerin veya belirtmelerin terkini amacıyla Hazine tarafından kişiler aleyhine açılan davalarda mahkemelerce verilecek kararlarda
yargılama giderlerinin tarafların üzerlerine bırakılmasına karar verilmesi, Hazine lehine vekâlet
ücretine hükmedilmemesi gerektiğinden, bu hususlar titizlikle takip edilir. Verilmiş olan kararlardan henüz infaz edilmeyenlerle Hazine lehine hüküm altına alınan bu alacaklar tahsil
edilmez.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 17 – (1) 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 313) “XI. Satış Usulleri” bölümünün “C) Özel Kanun Hükümlerine Göre Satış” başlıklı alt bölümünün “4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin
Satışı Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Satış” başlıklı birinci bölümü ile “XV. Son Hükümler” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “4070” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
31 Mayıs 2013
CUMA

Sayı : 28663

İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 181,78 TL. ile en çok 16.849,08 TL. arasında değişen;
06/06/2013 günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,18TL, en çok
1.684,91TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dijital kamera, yat motoru, kilim, kol saati
deri kürk vs. cinsi 15 (onbeş) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük
Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 07/06/2013 tarihinde saat: 09.30’da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gurnrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
4642/1-1

—— • ——



SOMALİ MOGADİSHU’DA YATILI MESLEK LİSESİ VE TÜRK VAKFI
YAPTIRILMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
20.05.2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Somali Mogadishu’da Yatılı
Meslek Lisesi ve Türk Vakfı yaptırılması ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurullarınca iptal edilmiştir.
4681/1-1
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FABRİKAMIZ, PANCAR ANALİZ LABORATUARI İÇİN
İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız, pancar Analiz Laboratuarı için İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No

: 2013/66218

1 - İdarenin
a) Adresi

: 500 Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. No.1
Ereğli/Konya

b) Telefon No

: 0 332 734 59 30-36

c) Faks No

: 0 332 734 59 38

d) Web Adresi

: -

2 - İhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde Pancar
Analiz Laboratuarı İşçilik hizmeti işinde 36 (otuzaltı)
adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer

: Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 100 gün

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ereğli Şeker Fabrikası toplantı Salonu

b) Tarih – Saati

: 28.06.2013 – 14.00

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV.
Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.

4568/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 3.504,60 TL ile en çok 53.952,15 TL arasında değişen;
05/06/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 350,46 TL, en
çok 5.395,22 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen toplam 30 Adet Binek Oto, Arazi Taşıtı ile
Çift Kabin Kamyonet; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk.
No: 7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 05/06/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153-162
numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
4559/1-1

—— • ——

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR
Et ve Süt Kurumundan:
1 - Yerli ve ithal ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana (K. Baş Hariç), Ağrı, Bingöl,
Diyarbakır, Sakarya, Sincan, Yozgat Kombinalarımızca Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim/2013
ayları içerisinde üretilecek olan Büyük ve Küçükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri teklif
toplamak suretiyle satılacaktır.
2 - İhale 14 Haziran 2013 günü saat 14.00’de ilgili Kombinalarımızda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartnameler Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında alınabilir.
4 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından satışı yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
4612/1/1-1

—————

SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ İLE KELLE DERİSİ SATILACAKTIR
1 - İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır,
Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarınca Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim/2013
ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyük baş hayvan derileri ile kelle derileri teklif
toplamak suretiyle satılacaktır.
2 - İhale Ankara’da Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
3 - Son teklif verme 14 Haziran 2013 günü saat 15.30’a kadardır.
4 - Talipler anılan gün ve saatte tekliflerin açılması sırasında hazır bulunabilirler.
5 - Bu ihaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Şube Müdürlüğünden ve
Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında temin edilebilir.
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından satışı yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya dönemi süresince Kalite ve İşletme Laboratuarı ve
Pancar Analiz Laboratuarı hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013/63330
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27
ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası
: 446 223 95 00 - 0446 223 91 67
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: turkseker @ gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi

: Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı
ve Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 90 gün
(+/-%20 toleranslı) 33 kişi ile çalıştırılması işi
: Erzincan Şeker Fabrikası Laboratuarı ve Meydan
Sahası
: İşe Başlama Tarihinden itibaren 90 (Doksan)
(+/-%20 toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erzincan Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 14/06/2013 Cuma günü – Saat : 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamede belirtilmiştir.
4.1. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler; İş deneyim belgesi İsteklinin son
5 (Beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin %30 oranında ihaleye konu iş
veya benzer işlere ait tek söyleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerekir.
4.2. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul
edilecektir.
4.3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı Erzincan Şeker
Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten satın alınabilir, ihaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
4.4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4.5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
4.7. Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale
Kanunlarına tabi değildir.
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHTİYACI DSC CİHAZI, ASİT-HİDROLİZ CİHAZI VE XRF CİHAZI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede
ayrıntısı belirtilen DSC, ASİT-HİDROLİZ, XRF Cihazları teknik şartnamelerine uygun olarak,
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.

MALZEMENİN CİNSİ
DSC Cihazı
1. Kısım
ASİT-HİDROLİZ Cihazı
2. Kısım
XRF Cihazı
3. Kısım

İHALE EVRAK BEDELİ
100,00 TL
70,00 TL
130,00 TL

SON TEKLİF
VERME TARİHİ
07.06.2013
07.06.2013
07.06.2013

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 07.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi
teklifte de bulunabileceklerdir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ PLAKA SATIN ALINACAKTIR
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Aşınmaya Dayanıklı Saç Plaka açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49
c) Elektronik Posta Adresi
: ticaret@seas.gov.tr
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Teknik şartnamesine göre
b) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
a) İşin Süresi
: Sözleşme imza tarihine müteakip en geç 30 takvim
günüdür.
c) Dos. No
: OA SEAS 13/60 2013/68236
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhale Salonu.
b) Tarihi ve Saati
: 21.06.2013 Cuma günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ Ambarı.
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 50,-TL. karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı
hariç
50-TL.
doküman
bedelini
240-Vakıfbank
Soma
Şb.
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
5 - Teklifler 21.06.2013 Cuma günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye ilgili kalemin tamamını kapsamak üzere kısmi teklif verilebilir, alternatif
teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
4646/1-1
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERE AİT DEĞİRMEN ROTORUNUN İMALATI VE
MİLİNİN ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
SEAŞ Genel Müdürlüğü Değirmen Bakım Servisindeki 1. - 4. Ünitelerin değirmenlerinde
kullanılmak üzere teknik şartname ve teknik resimde belirtilen esaslar dâhilinde rotor imalatı ve
rotor milinin onarımı yapılıp teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi
: ticaret@seas.gov.tr
2 - İhale Konusu İşin:
Niteliği, Türü ve Miktarı
: 1. - 4. Ünitelerin değirmenlerinde kullanılmak üzere
teknik şartname ve teknik resimde belirtilen esaslar
dahilinde rotor imalatı ve rotor milinin onarımı yapılıp
teslim işidir. 2 Adet
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) İşin Süresi
: Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 60 takvim
günüdür.
c) Dosya No
: 21 SEAS 13/67 2013/67155
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 24.06.2013 Pazartesi günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ ambarı.
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı
hariç
50,00
TL
doküman
bedelini
240-Vakıfbank
Soma
Şb.
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
5 - Teklifler 24.06.2013 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi
düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme
yapılacaktır.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireç Taşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2013/67939
1 - İdarenin
a) Adresi
: Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52
c) Elektronik posta adresi
: malatyaseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 10.000 Ton
Kireçtaşı alımı;
b) Teslim yerleri
: Malatya Şeker Fabrikası Sahası
c) Teslim tarihi
: 20/09/2013 - 31/12/2013 Tarihler arasında termin
programına göre teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 19/06/2013 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler :
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) 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 belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı
beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir
olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış
veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya
Fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.
4.2.2 - İş deneyim belgeleri
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin
%30’undan az olmamak üzere;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan
veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi
Formu),
verilmesi zorunludur.
İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru
tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu
belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir.
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur.
Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar
iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.
4.2.3 - İşletme Ruhsatı
4.2.4 - İşletme İzin Belgesi
4.2.5 - Bu ihalede benzer iş olarak, Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast
üretimi” benzer iştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak
Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 19/06/2013 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek
gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.
9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
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 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
4634/1-1

Sayfa : 216

RESMÎ GAZETE

31 Mayıs 2013 – Sayı : 28663

FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.259 47 78
Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - İhale konusu işin nev’i
Zonguldak (TTK Kozlu, Üzülmez (Çaydamar Depo) ve Karadon (Çatalağzı
Lavuarı) Müesseseleri; Zonguldak İli Devrek, Çaycuma ve Gökçebey
İlçeleri, TTK Amasra Müessesesi; Düzce İli, Merkez İlçe ile Cumayeri,
Çilimli, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı İlçeleri, Bartın İli Merkez İlçe ile
Kurucaşile ve Ulus İlçeleri, Karabük İli, Eflani, Safranbolu ve Ovacık
İlçeleri, TTK Armutçuk Müessesesi; Düzce İli Akçakoca ve Yığılca İlçeleri,
Zonguldak İli Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçeleri arası toplam 22.825 ton
torbalanmış kömürün karayolu ile taşıma işidir.
ç) İşin başlama ve bitiş tarihi

Miktarı:
22.825
ton

: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş
başlayacak olup 31.12.2013 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 01.07.2013 Pazartesi – saat 15.00
c) Dosya no
: 1313810
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine 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,
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5.1.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
5.1.2. İstenmiyor.
5.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
İhale idari şartnamesinin 55.2 maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
6-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
6-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler en geç 01.07.2013 Pazartesi - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu
değildir.
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10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
4530/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 35.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ
BALASTIN ÜRETİLEREK BALIKESİR-BANDIRMA ARASI İSTASYONLARA
NAKLİ YAPILACAKTIR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/65474
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No: 121/A 35220 Alsancak/İzmir
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 -- 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
Şartnamenin Görülebileceği
İnternet Adresi
: www.tcdd.gov.tr.
www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 35.000 M3
Volkanik Kökenli Balastın Üretilerek Balıkesir-Bandırma Arası İstasyonlara Nakli
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 21.06.2013 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 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.
4461/1-1
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Pendik Belediye Başkanlığı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden:
1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır,
ihale "Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL" adresindeki Pendik Belediye
Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli
250(ikiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nden
(3.Kat) temin edilebilir.
Parsel
Bölge

Ada

Parsel

Alanı
(m2)

Kurtköy 3982

12

7.112,96

İmar
Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Konut

6.259.404,80.-

Alanı

(Altımilyonikiyüzelli

187.783,00-

(K6)

dokuzbin dörtyüzdört TL.

yediyüzseksenüç

seksen Kr.)

TL.)

İhale Gün
ve Saati
13.06.2013

(yüzseksenyedibin Perşembe
Saat:10.00

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K6) alanında
kalmaktadır. (K6) rumuzlu konut alanlarında; çekme mesafeleri dahilinde kalmak şartıyla Maks
TAKS: 0.40 olarak uygulama yapılması gerekmektedir. Emsal: 1,20’dir. Ayrıca Sabiha Gökçen
Havaalanı mania planı kriterlerine göre uygulama yapılacak olup, bina yükseklikleri bu kriterler
doğrultusunda belirlenecektir.
3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve
yetkisine sahiptir.
4 - İhaleye Katılacaklardan istenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin adı veya noter tasdikli sureti olmak
kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişinin siciline kayıttı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret
veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, idare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza
beyannamesi,
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C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A)
veya (i) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve özel Finans kurumlarınca verilen teminat
mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne
yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak
olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ve hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta İle gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına
verilen teklifler herhangi bir sebepte geri alınamaz.
4534/1-1

—— • ——

HİZMET ARACI KİRALANACAKTIR
TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme
Müdürlüğünden:
İşletmemizde ocak içi, il içi ve şehirlerarası harici görevlerde çalıştırılmak üzere 27 adet
aracın 2 yıl süre ile kiralanması işi 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013 /67058
1 - İdarenin
a) Adresi
: Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Yeniköy-MilasMuğla
b) Telefon ve faks numarası
: 0252 5580293 (3 Hat) / 02525580307
c) Elektronik posta adresi
: ylisatinalma@yli.gov.tr
2 - İhale konusu hizmet alımının
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı,
a) 17 adet çift kabinli pikap (8 adet 4x2, 9 adet 4x4) ,
b) 3 adet çift kabinli kamyonet,
c) 4 adet minibüs (1 adet 8+1 kişilik, 1 adet 14+1
kişilik, 2 adet 17+1 kişilik),
d) 1 adet 6000 Kg yük kapasiteli kamyon,
e) 1 adet 5+1 panelvan minibüs,
f) 1 adet 4+1 combi kapalı kasa kamyonet, olmak
üzere 27 adet hizmet aracının 2 (iki) yıl süre ile
kiralanması hizmet alımı işidir.
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: GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü; İşletme sahası ve
şehirlerarası harici görevlerde malzeme sevkiyatında
kullanılmak üzere.
: 09/07/2013-08/07/2015 tarihleri arası 2 (iki) yıl
730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.
: Yeniköy Linyitleri İşletme
Salonu
: 17/06/2013 - saat: 14.00

Müdürlüğü Toplantı

b) Tarihi ve saati
4 - İhale Dökümanları
a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği
Milas-Ören Karayolu 23. Km. Milas-Muğla Tel: 0252 5580293 / 3 Hat
b - TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Hipodrom/ANKARA
c - TKİ İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR adreslerinden
bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00,-TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir.
d - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda
belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100,00 TL’ yi yatırarak açıklama kısmına
ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman
satın alabilirler.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler tekliflerini, 17/06/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ
Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo
tarafından İşletmemiz muhaberatına teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
İhale 10 kısımdan oluşmakta olup teknik şartnamenin 2. maddesine göre kısmi teklif
verilebilir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşeme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin
%25’ inden az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul
işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması
zorunludur.
9 - Bu ihalede kamu ve özel sektörde yapılan her türlü personel taşıyıcılığı ile sürücülü
veya sürücüsüz araç kiralama işleri, her türlü toplu taşıma ve turizm seyahat işletmeciliği ayrı ayrı
benzer iş olarak kabul edilecektir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90(doksan) takvim
günü olmalıdır.
11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir.
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI
TC. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02
VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ
: TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01
T. HALK BANKASI MİLAS ŞB
: TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04
4482/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/237 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4620/1-1

—————
Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/1076 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4621/1-1

—————
Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/743 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4622/1-1

—— • ——
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:
Ordu

Gürgentepe

İlçe

Devlet

Hastanesi

Baştabipliğince

18/11/2011

tarihinde

2011/171445 İhale Kayıt No ile gerçekleştirilen ve 26/12/2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan
"12 Aylık 7 Kişilik Malzemeli Toplu Temizlik Hizmeti Alımı" ihalesi sonucunda, 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışında
bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir
kaydedilen;
VATOZ Grup Temizlik ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Adres: Seyitnizam Mah.
Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok Kat: 5 Zeytinburnu /İSTANBUL, İstanbul
Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 608140, Vergi Dai./No: Davutpaşa V.D./924 043 4014) ne;
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve
19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, 4734 sayılı
Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 08/03/2013 tarihli ve
E:2012/966-K:2013/248 sayılı "...Dava konusu işlemin İPTALİNE..." yolundaki kararına
istinaden, Bakanlık Makamı'nın 21/05/2013 tarihli ve 2149 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.
Duyurulur.
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Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN :
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın
listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek
lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve
yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.
2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :
- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe
(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri
(lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi ve 4 takım
dosya halinde yayınları ile birlikte İlgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra
adaylara duyurulacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ :
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
Yardımcı
Doçent
Fakülte/Anabilim Dalı

Doçent

Adet Drc.

Adet

Drc.

Açıklamalar
*Ölçme tekniği alanında çalışmalar yapmış

Mühendislik Fakültesi
Mekanik Sistemleri A.B.D.

1

1*

-

-

Elektronik Sistemler A.B.D.

-

-

1

3*

1

1*

olmak.
*Yüksek saflıktaki germanyum spektrometre
alanında doktora yapmış olmak.
Biyomühendislik A.B.D

*MOS ve vitamin B12 ilavesinin balıklar üzerine
etkisi Nanoteknoloji üzerine çalışmaları olmak.

Biyomühendislik A.B.D

1

3*

*Biyotensin ve metal immobilizasyonu üzerine
doktora yapmış olmak.

Biyomühendislik A.B.D

1

3*

*İnorganik arsenik ve vanadyum bileşiklerinin
detoksifikasyomunda

glutatyonun

rolü

konusunda doktora yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü

1

2*

-

-

*Tıbbi Biyoloji alanında Doçentlik unvanı almış
olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim A.S.D.

-

-

1

5*

*Resim Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 31/05/2013
Son Başvuru Tarihi : 14/06/2013
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde
3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda
ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)
atama yazısı)
8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)
atama yazısı)
8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR
Fen-Edebiyat Fakültesi: 232 4888139
İletişim Fakültesi: 232 4888138
Fax: 232 2792626
Fakülte
Fen-Edebiyat Fak.
İletişim Fak.

Bölüm
Matematik
Medya ve
İletişim

Unvan
Doçent

Adet
1

Yardımcı Doçent

1

Anabilim Dalı
Uygulamalı Matematik
İletişim Bilimleri
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Maltepe Musıki Eğitim Vakfı
VAKFEDENLER: Fikret Erkaya
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/05/2013 tarih ve E.2013/140,
K.2013/180 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Medeniyetimizin milli, manevi ve kültürel birikiminin insanımıza ve
bütün insanlığa çağın idrak ve yüksek estetik anlayışı içinde sunulması, ilgi duyanların bu zengin
birikimden azami ölçüde istifadesinin sağlanması: bu doğrultuda tarihi örnekliklere de bağlı
yaşantıların çağın her türlü tekniği ve imkânı kullanılmak suretiyle görsel, işitsel ve zihni algı ve
çağrışımlara hitap edecek folklorik gösteriler, merasimler, temsiller, kültürel ve bilimsel
etkinlikler yapmak, klasik Musikimize ilgi duyan ve uğraşanlar arasındaki kültürel, ilmi, sosyal
dayanışmaları sağlamak suretiyle, Klasik Türk Musikisi, Tasavvuf Musikisi, Batı Müziği, Türk
Halk Müziği ve diğer musiki dallarında temel bilgileri öğretmek ve bunun temini için nazari ve
ameli eğitim vermek ve çalışmalar yapmak, musikimizin icra, tanıtım ve yaygınlaşmasını
sağlamak, bu sebeple bilimsel çalışmalar yapmak, dersler, seminerler, konferanslar vermek ve
konserler düzenlemek, musikinin her alanında sertifikalı, sertifasız eğitim verecek kurslar açmak,
musikiye ilgi çekmek, sevdirmek musikiye ilgili olan insanların tanışması, musiki halkasının
genişletilmesi için toplantılar, eğlenceler geziler tertip etmek, musiki alanında her türlü basım
yayım ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, bu konularda arşiv oluşturmak ve gayesinin tahakkuku
için gerekli olabilecek etkinlikleri yapmak. Türk geleneksel sanatlarının ve el sanatlarının
yaşatılması, bu sanatlardaki seçkin birikimimizin korunması ve gelecek nesillere intikalinin
sağlanması için faaliyetlerde bulunmak. Konservatuar, meslek yüksek okulu ve yüksek öğrenim
kurumları kurmak suretiyle musiki eğitimin akademik seviyede alınmasını sağlamak.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000 TL Nakit.
YÖNETİM KURULU : Fikret Erkaya
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar yöneticinin uygun göreceği en yakın olan bir başka vakıf ya
da kuruluşa devredilebilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4644/1-1

—————

VAKFIN ADI: Muhasebe ve Finans Tarihi Akademisi Vakfı (MUFİTAV).
VAKFEDENLER: Oktay GÜVEMLİ, Batuhan GÜVEMLİ, Hüseyin Tuğrul GÜVEMLİ,
Sudi APAK, Fatma PAMUKÇU.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO'SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/02/2013 tarih, E.2012/166, K.2013/74
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Muhasebe ve finans bilimi yanında, muhasebe ve finans tarihi
biliminin gelişmesine, yaygınlaşmasına dönük araştırma ve çalışmaları verimli ve etkin bir
şekilde, başta Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ülkeleri olmak üzere öteki ülkelerde yapmak; eğitim
programları düzenlemek ve uygulamak; muhasebe ve finans tarihi ile ilgili lisans ve lisans üstü
akademik çalışmaları özendirmek ve desteklemek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit.
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mehmetçik Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
4645/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 4414
Karar Tarihi : 23/05/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz
Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen
22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve
Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca İnegöl Gaz Dağıtım
San. ve Tic. A.Ş.’nin (İNGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik
aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1 - İNGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı
14.596.851 TL olarak belirlenmiştir.
Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları
olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

Yatırım Tavanı (TL)

2013

2014

2015

2016

4.082.322

4.082.322

4.082.322

4.082.322

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların
maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri
dahil değildir.
Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, İNGAZ perakende satış tarifelerine
yönelik hesaplamalar yapılmıştır.
b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu
bazında 2013 yılı Mayıs ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.
YILLIK TÜKETİM MİKTARI
Kademe 1
Kademe 2

3

0-100.000 Sm
100.000 Sm3 üzeri

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)
0,067424
0,021338

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mayıs ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her
ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))
Burada:
İ
J
fSKBj (i)
fSKBj (i-1)
ÜFE(i-2)

: Tarifenin uygulanacağı ayı,
: Her bir kademeyi,
: i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
: i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
: i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay
içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.
d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili
müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.
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e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her
ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli
olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.
f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere
veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda;
ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili
tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.
Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal
gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler
tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.
Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal
gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.
Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.
Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.
Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile
bildirir.
Madde 8 - Bu Karar 01.05.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
İNGAZ TARİFELERİNE ESAS TARİFE VERİLERİ TABLOSU
TARİFE YILI BAŞI DÜZENLENMİŞ VARLIK
TABANINA ESAS VERİLER
2004
Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)
1.741.018
Düzenlenmiş Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)1.723.885
Bağlantı Gelirleri (Cari Fiyatlarla)
579.477
Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları (2013 Başı)
2.279.946
Yatırımların İtfası (Yıllık)
932.705
PROJEKSİYON VERİLERİ
Tarife Yılı Başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı
Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç)
Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları
Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Yatırımların İtfası
Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Makul Getiri Tutarı
Düzenlenmiş İşletme Giderleri
AR-GE Tutarı
Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri
Diğer Gelirler (2013 Başı Değeri)
Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri
İşletme Sermayesi Gideri
Yıllık Gelir Gereksinimi
Yeni Abone Sayısı (BBS)
Toplam Tüketim

2013
14.596.851
4.082.322
1.729.304
2.353.018
16.949.870
770.449
15.388.136
769.407
1.804.690
3.517.741
34.018
3.551.759
241.730
3.310.029
32.631
5.917.799
6.155
234.465.273

Gelir Farkı Sonrası (Uygulama Döneminin Geri
Kalan Kısmı İçin) Toplam Gelir Gereksinimi
BAZ VARLIK TABANI (2013 YILI BAŞI)

2005
2.209.903
2.182.075
1.610.988
1.526.288
555.014

2006
2.384.641
2.354.668
1.359.801
1.795.293
571.230

2007
5.185.025
4.973.199
1.539.638
5.411.398
1.475.836

2014
16.179.421
4.082.322
1.717.392
2.364.930
19.314.799
877.945
16.922.913
846.146
1.984.686
3.761.084
36.426
3.797.510
258.843
3.538.667
34.885
6.436.183
6.113
239.555.983

2015
17.666.405
4.082.322
1.681.804
2.400.518
21.715.317
987.060
18.373.134
918.657
2.154.765
4.003.606
38.806
4.042.412
275.756
3.766.656
37.133
6.945.613
5.986
248.670.214

2016
19.079.863
4.082.322
1.650.899
2.431.423
24.146.740
1.097.579
19.746.785
987.339
2.315.864
4.218.717
40.925
4.259.642
290.813
3.968.828
39.126
7.421.397
5.876
255.178.649

2008
3.429.316
3.415.642
1.919.624
2.221.286
504.838

2009
1.005.302
1.003.242
929.611
252.175
45.850

2010
1.592.229
1.582.092
1.583.730
246.041
33.551

2011
2.903.429
2.874.011
2.022.027
1.218.738
110.794

28.448.569
14.596.851
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2012
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 4415
Karar Tarihi : 23/05/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2013 tarihli toplantısında; 25/07/2012 tarih
ve 3940 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen dağıtım şirketlerinin işletme giderlerine uygulanacak
verimlilik oranlarına yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1 - 3940 sayılı Kurul Kararında bulunan “Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin 20122016 tarife Dönemi Verimlilik Faktörleri (%)” tablosunun Gaznet Şehir Doğal Gaz Dağıtım
A.Ş.’ye (Gaznet) yönelik satırda bulunan veriler aşağıdaki tabloda bulunan veriler ile
değiştirilmiştir.
ŞİRKET
GAZNET

2012
0,20%

2013
0,51%

2014
1,18%

2015
1,18%

2016
1,18%

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
4637/1-1

—————

KURUL KARARI
Karar No : 4416
Karar Tarihi : 23/05/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2013 tarihli toplantısında; 05/09/2012 tarih
ve 4013 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Gaznet Şehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Gaznet) 20122016 yılları arası perakende satış tarifeleri yürürlükten kaldırılarak şirketin perakende satış
tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1 - Gaznet’in tarife hesaplamalarına esas 2012 yılı başı Baz Varlık Tabanı
33.917.539 TL olarak belirlenmiştir.
Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları
olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

Yatırım Tavanı (TL)

2012
7.257.938

2013
8.072.346

2014
8.072.346

2015
8.072.346

2016
8.072.346

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların
maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri
dahil değildir.
Madde 3 - a) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri
grubu bazında 2013 yılı Mayıs ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.
YILLIK TÜKETİM MİKTARI
Kademe 1
Kademe 2
Kademe 3

0-100.000 m3
100.001-1.000.000 m3
1.000.001m3 üzeri

SİSTEM KULLANIM BEDELİ
(TL/m3)
0,053229
0,028361
0,026740

b) (a) fıkrasında 2013 yılı Mayıs ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her
ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
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fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))
Burada:
i
j
fSKBj (i)
fSKBj (i-1)
ÜFE(i-2)

:
:
:
:
:

Tarifenin uygulanacağı ayı,
Her bir kademeyi,
i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay
içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.
c) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili
müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.
d) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her
ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli
olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.
e) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere
veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda;
ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili
tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.
Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal
gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler
tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.
Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal
gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.
Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.
Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.
Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile
bildirir.
Madde 8 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
4636/1-1
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KURUL KARARI
Karar No : 4405
Karar Tarihi : 16/05/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2013 tarihli toplantısında; Tarifeler Dairesi
Başkanlığının 09/05/2013 tarihli ve 80264896.17259 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi
çerçevesinde; BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. PİL/480/110/11077 sayılı İletim
lisansı kapsamında Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Pk.73 01921 Ceyhan/ADANA adresinde
faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin iletim tarifesinin,
- Ham Petrol İletim Hizmeti Fiyatının; 2.000.000 M.Ton/Yıl taşımaya kadar 1,2056
TL/Varil, 2.000.000-3.000.000 M.Ton/Yıl arası taşıma için 1,1634 TL/Varil ve 3.000.000
M.Ton/Yıl’ı geçen taşımalarda 1,0577 TL/Varil,
olacak şekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
4635/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Ebrar Yapı Denetim Ltd.Şti.,
ile ilgili ilanda sehven yazılan “Bilge Kaan ÖZDAL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:75642)” ifadesinin çıkarılarak yerine “Bilge Kaan ÖZDAL (Şirket
Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75462)” ifadesinin eklenmesi
28.05.2013 tarihli ve 4840 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4652/1/1-1

—————

25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Askule Yapı Denetim
Ltd.Şti., ile ilgili ilanda sehven yazılmayan “Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden
ötürü, 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete, 10.06.2010 tarih ve 27607 sayılı Resmi
Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 420 nolu yapı denetim izin
belgesine sahip Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin
durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa
durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça
iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan Tebliğ
gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 420 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4396 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.” ifadesinin eklenmesi 28.05.2013 tarihli ve 4839 sayılı Makam
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4652/2/1-1

—————

ACS Yapı Denetim A.Ş. ve Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Esenkent Mahallesi, 76/1 Pafta, 2087 Ada, 107 Parsel
üzerindeki 268864 YİBF nolu nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 446405 Ticaret
Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ACS
Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Meltem Ayşegül CIVAOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11808, Oda Sicil No: 69719), Hüseyin ALKANLI
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1295, Oda Sicil No:9188) ve Abdurrahman
TOPÇİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69216) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıyı %70 seviyesinde devralarak denetim sorumluluğunu üstlenen ve
denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı
Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Aziz AYDEMİR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12452, Oda Sicil No: 10676), Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Remzi KARAMAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2493, Oda Sicil No:13279) ve Süleyman EKŞİ’nin
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33307) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
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Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 09.05.2013
tarihli ve 28642 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4786 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/1/1-1

—————

Öz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Mescit Mahallesi, G22B07C4A Pafta, 7055 Ada, 3 Parsel
üzerindeki 221162 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin (a) ve
(c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 501280/448862 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 355 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları İnci Zahide METE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7511, Oda Sicil No:14375), Murat ZORLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5408, Oda Sicil No:39283) ve Hasan DEMİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67155) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 20.04.2010 tarihli ve 27558
sayılı, 06.09.2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici
olarak durdurulan, 355 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Öz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin,
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 355 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4787 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/2/1-1

—————

764 nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan 553573 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin
20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanında Bekir ASLAN (Makine mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6416, Oda Sicil No:14087) hakkında uygulanan
denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi,
Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4788 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
1045 nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlularının denetim faaliyetlerinin 30 (otuz) gün süre ile durdurulmasına ilişkin 09.06.2012
tarihli ve 28318 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven yazılmayan kuruluş ortağı Osman
GÜLERYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil
No:47105 denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4789
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/4/1-1

—————

Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, 231 ada, 14 parsel üzerindeki 647649 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Eşref YÜZSÜREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1460, Oda Sicil
No: 30975) sorumlu denetim elemanları Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691) ve Ethem ÖĞRENDİK’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75306) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4791 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/5/1-1

—————

Enap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bingöl İli, Merkez İlçesi, 73 pafta, 14 ada, 1144 parsel üzerindeki 790315 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12604 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı
1102 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Enap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Erdağ ERGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4754, Oda Sicil
No:9216) ve Uğur Taha TİMUR’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:
35416030754) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4792 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/6/1-1

—————

Spi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Batman İli, Merkez İlçesi, Şafak Mahallesi, 1503 ada, 7 parsel üzerindeki 684995 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5736 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına
kayıtlı 1080 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Spi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Orhan AKTAĞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39655), Hüseyin
OĞUZCAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33997), sorumlu denetim elemanları Leyla
ODUNCU GÖLGE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17709, Oda Sicil
No:33113), Ozan GÖKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17711, Oda
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Sicil No:54734), Erdal CANPOLAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17708, Oda Sicil No:65848) ve Hamza AKTAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:85220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4793 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/7/1-1

—————

Adnan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Batman İli, Merkez İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 20K-A pafta, 3785
parsel üzerindeki 706941 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5713 Ticaret
Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1185 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adnan
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdurrahim YETİZ (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68719), Adnan TEKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 72934), sorumlu denetim elemanları Burhan YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1980, Oda Sicil No:19167), Selim AKSOY (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13941, Oda Sicil No:14807) ve Feti AYGÜN’ün (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11141, Oda Sicil No:5745) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4794
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/8/1-1

—————

Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa ili, İnegöl (Kurşunlu) ilçesi, Hamamlı Köyü, Top Cevizler Mevkii, 105 ada, 7
parsel üzerindeki 258628 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (j)
bendinde, 23. maddesinin 6. ve 7. fıkralarında ve 8. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004)
ve Ahmet ALTINTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda
Sicil No:13427) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 19.04.2013 tarihli ve 28623
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4795 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/9/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Frigya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 5548 ada, 5 parsel üzerindeki 560867 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinin
2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23126 Ticaret Sicil No ile Eskişehir
Ticaret Odasına kayıtlı 653 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Frigya Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanları İlknur IŞIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:11071, Oda Sicil No:42732), Ali İhsan BAYRAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12073, Oda Sicil No:34610), Mustafa OĞUZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9567, Oda Sicil No:3974) ve Barış IRMAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:65292) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4796 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/10/1-1

—————

18.01.2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ankara İli, Mamak İlçesi, 36496
ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulan Leman YARDIMCI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 706, Oda
Sicil No: 23143) 16.09.2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmi Gazete’deilan edilen yürütmeyi
durdurma kararı ile cezası kesintiye uğramıştır. Anılan yürütmeyi durdurma kararına gerekçe
gösterilen şekil eksikliği İl Yapı Denetim Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan
kaldırıldığından Leman YARDIMCI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 706,
Oda Sicil No: 23143) denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 1 (bir)
yıllık ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 242 günlük ceza süresinin
düşülerek uygulanması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması
Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4797 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/11/1-1

—————

2 M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sinop ili, Merkez ilçesi, 15 pafta, 153 ada, 1 parsel üzerindeki 687008 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda
Sicil No: 47105), Sevim YALÇIN SARABİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
18267, Oda Sicil No:20146), sorumlu denetim elemanları Orhan ERCAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15777, Oda Sicil No: 37845) ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4800 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/12/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
2 M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sinop ili, Merkez ilçesi, 8 pafta, 89 ada, 19 parsel üzerindeki 693964 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda
Sicil No: 47105), Sevim YALÇIN SARABİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
18267, Oda Sicil No:20146), sorumlu denetim elemanları Orhan ERCAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15777, Oda Sicil No: 37845) ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.06.2012 tarihli 4390 sayılı ve
27.05.2013 tarihli 4800 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulan,
1045 nolu yapı denetim izin belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin
belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1045 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli
ve 4798 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/13/1-1

—————

2 M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sinop ili, Merkez ilçesi, 25 pafta, 292 ada, 62 parsel üzerindeki 694070 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda
Sicil No: 47105), Sevim YALÇIN SARABİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
18267, Oda Sicil No:20146), sorumlu denetim elemanları Murat ÇELİK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20226, Oda Sicil No: 37988),ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
27.05.2013 tarihli ve 4798 sayılı Makam Oluru ile 1045 nolu yapı denetim izin belgesi
iptal edilen 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanacak olan bu geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4799 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/14/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115
parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5022 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret
Odasına kayıtlı 730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Ekmel UYSAL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:675, Oda Sicil No: 8446), Mustafa TEKİN (Şirket Ortağı, İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14071, Oda Sicil No: 27325), sorumlu
denetim elemanları Ayşe Süheyla ANGIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
13907, Oda Sicil No:14326), Faik SOLAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
9813, Oda Sicil No:9396), Hüseyin ÇAĞLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 13544, Oda Sicil No:5045), Bekir ÜNÜVAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 8158, Oda Sicil No:4752) ve Ahmet Müjdat TÜZÜN’ün (Mimar, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 7093) denetim faaliyetlerinin, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı,
16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulan, 730 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin,
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4801 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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—————

272 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetimi
Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 584803 YİBF nolu yapıda denetim
sorumluluğunu yerine getirmeyen Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.Şti. ile sorumlularının
denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete
ilanında Selçuk AFACAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8042, Oda Sicil
No:10001), Mehmet Hayrettin ALGIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10957)
ve Ezel ZEYDANLI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:21017) hakkında
uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal
edilerek yerine Yunus KERİMOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13236, Oda Sicil No:12732) ve Haydar BOZTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:17014) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve
4802 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, 20/1 pafta, 3970 parsel üzerindeki 571223
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı
Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Aziz AYDEMİR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12452, Oda Sicil No:10676), Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No:12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71649) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 09.05.2013
tarihli ve 28642 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4803 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/17/1-1
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Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 17KIII pafta, 3702 ada, 3 parsel
üzerindeki 98084 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
(c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11576 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı
222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanları
Mustafa Şaban ÖZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1818, Oda Sicil
No:15521), Hasan AKYEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1819, Oda Sicil
No:4168), Güler ERCAN(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil
No:12188), Oğuz YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53902) ve Hasan
Hüseyin KARAKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62286) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.05.2013 tarihli
ve 28638 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4804 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4653/18/1-1
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
2013/4750

Sayfa

İzmir Limanı Nizamnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4716 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Yüksekokul, Enstitü ve Fakültelerin
Kurulması Hakkında Karar
2013/4717 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2013/4718 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulması Hakkında Karar
2013/4732 Çanakkale Zaferinin 100 üncü Yılı Etkinlikleri Kapsamında Yürütülen Projenin
Tamamlanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4734 Ardahan İli, Merkez İlçe, Yeni Mahallede Bulunan Bazı Taşınmazların Ardahan Belediyesi
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4747 Bazı Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdas Edilmesi Hakkında Karar
2013/4748 Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların
Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2013/4749 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak
Belirlenmesi Hakkında Karar
2013/4755 Kars İli, Kağızman İlçesinde Tesis Edilecek Serap Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/4756 Giresun İli, Çanakçı, Doğankent ve Görele İlçelerinde Tesis Edilecek Çanakçı I Regülatörü
ve Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ile Doğankent TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adına
Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
2013/4759 Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında
Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar
Kurulu Kararlarının Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar
2013/4762 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden
Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2013/4767 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
— Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
— Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)
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