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YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde
uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin izlenmesi ve denetlenmesini,
ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun
10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi
Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak
ve sunmak, ÇED Olumlu Kararı alan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrolü raporlama çalışmalarını yapabilmek için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları,
c) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi
ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer
ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının
izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,
ç) Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası: EK-3’te yer alan Genel Formatı esas
alınarak hazırlanan dosyayı,
d) Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı: Gerçekleştirilmesi planlanan, EK-1’de
yer alan projelerin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi
genel boyutları ile tanıtan ÇED başvuru dosyası hazırlanması sırasında esas alınacak EK-3’teki
genel formatı,
e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: EK-1’de yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel
Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,
f) Çevresel etki değerlendirmesi raporu özel formatı: Çevresel Etki Değerlendirmesi
Raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere; Komisyon tarafından projenin önemli çevresel
boyutları ile Halkın Katılımı toplantısındaki görüş ve öneriler göz önüne alınmak suretiyle
EK-3’teki Çevresel Etki Değerlendirmesi genel formatında belirtilen ana başlıklar altında ele
alınması gereken konuları tanımlayan formatı,
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g) Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine tabi
projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel
Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Bakanlık kararını,
ğ) Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını,
h) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
hakkında Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel
esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,
ı) Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki
muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını,
i) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel
etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve Bakanlık tarafından kararın verilmesi ile sona eren süreci,
j) Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi: ÇED sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik
ortamda gerçekleştirileceği sistemi,
k) Duyarlı yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen ve EK-5’te yer alan alanları,
l) Etki: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında
ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikleri,
m) Etki alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletilmesi ve
işletme sonrasında etkilediği alanı,
n) Halk: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile ulusal
mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi veya bu tüzel kişilerin birlik, organizasyon
veya grupları,
o) Halkın katılımı toplantısı: Kapsam ve özel format belirlenmesinden önce halkı proje
hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantıyı,
ö) İlgili halk: Gerçekleştirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan halkı,
p) İzleme ve kontrol: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan
sonra, başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmaların bütününü,
r) Kapsam ve özel format belirleme: ÇED sürecine tabi projeler için Halkın Katılımı
Toplantısından sonra format verme aşamasına kadar yapılacak iş ve işlemleri,
s) Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını belirlemek ve hazırlanan
ÇED Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Komisyonu,
ş) Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımı,
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t) Proje tanıtım dosyası: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere ÇED uygulanmasının
gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı,
u) Proje sahibi: Projeyi gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Seçme eleme kriterleri: Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanmasında esas alınacak
EK-4’teki formatı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yetki
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir.
Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir"
kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek yetki genişliği esasına göre
Valiliklere devredebilir.
Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu
veya proje tanıtım dosyası hazırlama yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan
gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru
Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım
Dosyasını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların isteyeceği konuya ilişkin her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.
(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı
veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir
teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale
edilemez.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın
süreç sonlandırılarak dosya iade edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntemi
Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) EK-1’de yer alan projelere,
b) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere,
c) EK-2’de yer alan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde,
mevcut projenin kapasitesi ile kapasite artışı toplamı EK-1’de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,
ç) ÇED Olumlu kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı veya kapasite artışları toplamı EK-1’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projelere,
d) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve eşik değeri olan fakat eşik değer altında kaldığından Yönetmelik kapsamı dışında kalan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışı toplamı ile birlikte
projenin yeni kapasitesi EK-1’de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,
ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.
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Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu
MADDE 8 – (1) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar EK-3’te yer alan
ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını ve proje sahibi tarafından
yetkilendirildiğine dair vekâletname ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar.
(2) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için, bu karar ve ÇED Başvuru Dosyası
ve proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ve imza sirküleri Bakanlıkça
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlığa sunulur.
(3) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler. Bu
işlemler beş iş günü içinde tamamlanır. Uygun hazırlanmadığı anlaşılan dosya tamamlanmak
üzere iade edilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar eksikliklerini tamamlayıp
dosyayı yeniden Bakanlığa sunar.
(4) İnceleme sonucunda dosyanın uygun hazırlandığına karar verilmesi halinde Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş
temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan oluşan bir komisyon kurulur.
(5) Bakanlık, proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını
ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmek
üzere Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceğini anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla
halka duyurur ve ÇED Başvuru Dosyasını yayınlar.
(6) Bakanlık halkın katılımı toplantısı ve kapsam belirleme için görüş verme tarihini
belirten bir yazıyı ve EK-3’te yer alan genel format doğrultusunda hazırlanmış ÇED Başvuru
Dosyasını komisyon üyelerine gönderir.
(7) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen
yerin özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları,
meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına üye olarak çağırabilir.
(8) Komisyonda kurum ve kuruluş temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşların görev alanlarıyla
sınırlı olmak üzere görüş vermeye yetkili kılınmış olmaları esastır.
Halkın katılımı toplantısı
MADDE 9 – (1) Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Komisyonun kapsamı belirlemesinden önce, Bakanlıkça yetkilendirilmiş
kurum ve kuruluşlar tarafından proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte ve Valilikçe belirlenen yer ve saatte halkın katılımı toplantısı düzenlenir.
a) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar toplantı tarihini, saatini, yerini ve
konusunu belirten bir ilanı; projenin gerçekleştirileceği yörede yerel süreli yayınlanan bir gazete
ile birlikte o yörede yaygın süreli yayınlanan ulusal bir gazetede toplantı tarihinden en az on
gün önce yayınlatır.
b) Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapılır. Toplantıda; halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınması sağlanır. Başkan katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir.
Toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir.
(2) Valilik, halkın katılımı toplantısı ile halkın görüş ve önerilerini bildirebileceği süreç
ile ilgili zamanlama takvimini ve iletişim bilgilerini halka duyurur. Halkın görüş ve önerileri
zamanlama takvimi içerisinde komisyona sunulur.
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(3) Komisyon üyeleri, kapsam belirlemesi öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir; kendilerine iletilen tarihe göre halkın katılımı toplantısına katılabilirler. Halkın katılımı
toplantısı çalışmaları ile ilgili sekretarya hizmeti, Valilik tarafından yürütülür.
(4) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından halkı bilgilendirmek
amacıyla broşür dağıtmak, anket, seminer gibi çalışmalar halkın katılımı toplantısından önce
yapılabilir veya internet sitesinden yayınlanabilir.
Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi
MADDE 10 – (1) Komisyon tarafından; ÇED Raporu Özel Formatı ve ÇED Raporunu
hazırlayacak çalışma grubu Bakanlığa önerilir.
(2) Komisyon tarafından belirlenen Özel Format, Bakanlık tarafından belirlenen Özel
Format bedelinin bu maddede belirlenen süre içerisinde ödenmesi mukabilinde verilir. Halkın
Katılımı Toplantısı/Toplantılarının tamamlanmasından itibaren Format bedeli üç ay içerisinde
yatırılmaz ise başvuru geçersiz sayılır.
(3) Kapsam belirleme ve Özel Format verme işlemleri, Format Bedeli yatırılmasından
sonra yedi iş günü içerisinde Bakanlıkça tamamlanır.
(4) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar Özel Formatın veriliş tarihinden
itibaren onsekiz ay içinde ÇED Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde
ÇED Raporu sunulmaz ise başvuru geçersiz sayılır.
Çevresel etki değerlendirmesi raporunun bakanlığa sunulması
MADDE 11 – (1) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. ÇED Raporunun Özel Formata uygunluğu ve belirlenen
çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun Özel
Formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması
halinde, bu hususların yerine getirilmesi için ÇED Raporu Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum
ve kuruluşlara iade edilir, söz konusu raporun altı ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda
başvuru geçersiz sayılır.
(2) Özel Formata uygun olduğu tespit edilen ÇED Raporu, incelemek ve değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihi ve yerini belirten bir yazı ekinde Bakanlık tarafından
Komisyon üyelerine gönderilir.
(3) Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın
görüşüne açıldığı Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla
halka duyurulur.
(4) ÇED Raporunu incelemek isteyenler, duyuru tarihinden itibaren rapor nihai edilene
kadar raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Valiliğe
bildirilen görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler komisyon tarafından dikkate alınır ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Raporuna yansıtılır.
Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi
MADDE 12 – (1) Komisyon ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren on iş günü içinde inceler ve değerlendirir.
(2) Komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum ve kuruluşları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde görevlendirilirler; kurum ve kuruluşları adına görüş bildirirler. Komisyon
başkanı, üyelerden görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Yazılı görüş veren kurum
temsilcilerinin sonraki toplantılara katılmamaya ilişkin istemleri komisyon başkanınca değerlendirilir.
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(3) Komisyon, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan proje ile ilgili geniş
kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, konusu itibariyle Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların laboratuvarlarınca analiz,
deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.
(4) Su, toprak ve benzeri analizlerde, tartışmalı durum olması halinde şahit numuneye
başvurulabilir. Bu işlemlerin sonuçlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.
(5) Komisyon gerekli görürse, görevlendireceği üyeleri aracılığı ile projenin gerçekleştirilmesi planlanan yerde ve benzer tesislerde inceleme yapabilir.
(6) ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda komisyon,
bunların giderilmesini Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan veya ilgili kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme değerlendirme süreci durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadan komisyon çalışmalarına devam edilmez.
(7) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların ÇED Raporunda gerekli görülen
düzeltmeleri yapıp yeniden Bakanlığa sunmasından sonra, komisyon Bakanlıkça toplantıya
çağrılır. Toplantının yapılması ile birlikte inceleme değerlendirme süreci kaldığı yerden işlemeye başlar.
(8) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik
yapması en çok iki kez istenebilir. Yapılan düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum
bir tutanakla saptanır ve başvuru Bakanlıkça geçersiz sayılır.
(9) Komisyon tarafından, inceleme değerlendirme toplantıları sırasında;
a) ÇED Raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığı,
b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri,
bilgi ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı,
c) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenip incelenmediği,
ç) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin yer alıp almadığı,
d) Halkın katılımı toplantısı ve süreç içerisinde gelen görüş ve önerilere çözüm getirilip
getirilmediğine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapılır.
(10) Komisyon çalışmalarını ve değerlendirmelerini tutanak altına alır ve sonuçlandırır.
Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen çevresel etki değerlendirmesi
raporu ve ilgili dokümanların bakanlığa sunulması
MADDE 13 – (1) Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından inceleme değerlendirme toplantılarının
sona erdirilmesinden sonraki on iş günü içinde Bakanlığa sunulur.
Çevresel etki değerlendirmesi olumlu veya çevresel etki değerlendirmesi olumsuz
kararı
MADDE 14 – (1) Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere uygun araçlarla on gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle
ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını
ya da Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması istenir. Nihai ÇED Raporu, Nihai ÇED Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı
imza sirküleri beş iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarından imza
sirküleri istenmez.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

3 Ekim 2013 – Sayı : 28784

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler öngörülen süre içinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise nihai ÇED Raporu ve başvuru geçersiz sayılır.
(3) Bakanlık tarafından; sunulan nihai ÇED Raporlarının komisyon üye sayısı kadar
çoğaltılması istenir. Çoğaltılan nihai ÇED Raporları on iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur.
Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje
için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını on iş günü içinde verir, bu kararı komisyon
üyelerine bildirir. Bakanlık ve Valilik, alınan kararı uygun araçlarla halka duyurur.
(4) "ÇED Olumlu" kararı verilen proje için yedi yıl içinde mücbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED Olumlu" kararı geçersiz sayılır.
(5) "ÇED Olumsuz" kararı verilen projeler için "ÇED Olumsuz" kararı verilmesine neden olan şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvuruda bulunulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi
Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) EK-2’de yer alan projeler,
b) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve eşik değeri olan fakat eşik değer altında kaldığından yönetmelik kapsamı dışında kalan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi planlanması halinde, mevcut projenin kapasitesi ve kapasite artışı toplamı ile birlikte
projenin yeni kapasitesi EK-2’de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler,
c) ÇED Olumlu Kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı veya artışları toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projeler,
ç) ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiş projelerde, mevcut proje ile kapasite artışı toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projeler,
seçme, eleme kriterlerine tabidir.
Başvuru ve inceleme
MADDE 16 – (1) Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından; Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer
alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık
tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Bakanlığa sunulur.
(2) Bakanlık, proje için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasını Ek-4’te yer alan kriterler
çerçevesinde beş iş günü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin
bulunması halinde bunların tamamlanması Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan
istenir.
(3) Eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa sunulmayan Proje Tanıtım Dosyaları iade
edilir, başvuru geçersiz sayılır.
(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya inceletebilir.
Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli
değildir kararı
MADDE 17 – (1) Bakanlık Proje Tanıtım Dosyalarını EK-4’te yer alan kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç
gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını
veya yaptırmasını isteyebilir.
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(2) Bakanlık onbeş iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje
hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara bildirir. Valilik
bu kararı uygun araçlarla halka duyurur.
(3) ÇED Gerekli Değildir kararı verilen proje için beş yıl içinde mücbir bir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda ÇED Gerekli Değildir kararı geçersiz sayılır.
(4) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için bir yıl içerisinde Bakanlığa başvuru
yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme ve Kontrol
Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi
MADDE 18 – (1) Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı
verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.
(2) Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapar.
(3) Proje sahibi, "ÇED Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar da bu raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
(4) Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra
projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür.
Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerde;
a) “ÇED Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “ÇED Gerekli
Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından
süre verilmeksizin durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça
yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. “ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir"
kararı alınmaz ise, yatırımcı faaliyet alanını eski haline getirmekle yükümlüdür. 2872 sayılı
Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
b) "ÇED Olumlu" kararı ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildikten sonra, proje
sahibi tarafından nihai ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara
uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili
Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere en fazla doksan gün süre verilebilir. Bu
süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine
getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine
göre işlem tesis edilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sürelerin uzatılması ve durdurulması
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların istemi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde veya Bakanlığın doğrudan
gerekli gördüğü hallerde, gerekçesi belirtilerek Bakanlık tarafından uzatılabilir veya durdurulabilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara raporlarla ilgili eksiklikleri gidermesi
ve ilave işlemler yapması için verilen süreler ÇED sürecine dâhil değildir.
Proje sahibinin değişmesi
MADDE 21 – (1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin
yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini
Bakanlığa/Valiliğe sunmakla yükümlü olup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmiş sayılır.
Çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Bakanlık, ÇED uygulamalarına ilişkin olarak, gerektiğinde yerli ve
yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde her türlü eğitim, plan, program ve proje çalışmaları yapabilir; kitap, kitapçık, rehber ve her çeşit doküman hazırlayabilir; seminer ve toplantılar düzenleyebilir.
Askeri projeler
MADDE 23 – (1) Askeri projelerle ilgili ÇED uygulamaları ilgili kurumun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Olağan üstü durumlar ve özel hükümler
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki projeler için uygulanacak yöntem Bakanlıkça belirlenir:
a) Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi işlemleri, doğal afetler sonucu yıkılan,
bozulan, tahrip olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tümü ile yeniden gerçekleştirilmesi planlanan projeler,
b) ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi olduğu halde
proje sahibinin ÇED Raporu hazırlanması talebi üzerine Bakanlıkça uygun görülen projeler,
c) Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri,
Serbest Bölgeler ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler,
ç) Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılan alanlarda kurulması planlanan projeler,
d) Teknoloji değişikliği uygulamak suretiyle, verim artırımına, doğal kaynak kullanımını azaltmaya ve/veya çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yapılmak istenilen değişiklikler
veya prototip üretim yapan projeler,
e) EK-1 veya EK-2’de bulunup da eşik değeri olmayan projelerde yapılacak her türlü
değişikliği içeren projeler.
Entegre projeler
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek bir ÇED Başvuru Dosyası/Proje
Tanıtım Dosyası hazırlanması istenebilir.
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Arama projeleri
MADDE 26 – (1) Maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeotermal kaynak arama
projeleri için EK-4’te yer alan ‘proje tanıtım dosyasının hazırlanmasında esas alınacak seçme
eleme kriterleri’ doğrultusunda hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile Bakanlığa müracaatta bulunulur.
(2) Proje sahibi, arama projeleri için, çevresel etkilerin araştırılması amacıyla, bir dilekçe ekinde EK-4’e göre hazırlanan 3 adet Proje Tanıtım Dosyasını Bakanlığa sunar. Bakanlık
sunulan Proje Dosyasını inceleyip değerlendirerek, proje hakkında ‘ÇED Gerekli Değildir veya
ÇED Gereklidir Kararı’ verir. ÇED Gereklidir Kararı verildiği takdirde, Ek-3’te yer alan formata göre ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması istenir.
(3) Arama projelerine ilişkin Proje Tanıtım Dosyası hazırlayanlarla ilgili hususlar tebliğ
ile belirlenir.
Yeterlik belgesi
MADDE 27 – (1) ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası
hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler. Yeterlik
Belgesinin verilmesi, Yeterlik Belgesi verilen kurum ve kuruluşların denetimi ve belgenin iptal
edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.
Tebliğler
MADDE 28 – (1) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına
ilişkin olarak tebliğler çıkarabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED Başvuru
Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuş projelere başvuru tarihinde
yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kanuni kapsam dışı projeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış
olup; 29/5/2013 tarihi itibariyle planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya
üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan
yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.
Diğer kapsam dışı projeler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım
tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.
Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminin yürütülmesine
ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI
VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin
15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Ödeme planı: Konut ve işyeri satışlarında alınacak peşinat tutarı, satış bedelinin
%50’sinden az olmamak üzere belirlenir. Kalan miktar en çok 2 yıl içerisinde ve belirlenecek
plana göre ödenir. Belediye meclis kararı ile tamirat ve imalat niteliğindeki mesleklerin icrası
amacıyla, küçük sanayi siteleri için, belediyelerce yapılan işyerleri, satış bedelinin en az %20’sine
kadarı peşin, kalan miktarı ise 10 yıl içerisinde ödenmesi şartıyla satılabilir. Bu bent kapsamında
yapılan taksitli satışlar için belediye meclisince belirlenecek vade farkı uygulanır. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Konut ve işyerlerinin
satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 3 – İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken hazırlanan bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı
yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma
Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan “8 yıl”
ibaresi “4 yıl”, “10 yıl” ibaresi “6 yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yer değiştirme suretiyle atamalar, 10 uncu ve 10/A maddelerinde belirtilen nedenler hariç olmak üzere, her yılın Haziran, Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar; personelin adil ve dengeli bir şekilde dağılımı amacı gözetilerek, öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi, boş kadro
durumu ve hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir plan
dâhilinde yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Haklarında yapılan adli ve idari bir soruşturma sonucunda yerinde kalmasında sakınca görülenlerin, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin
gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.
“İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 10/A – (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, memurun isteği üzerine yer değiştirme
suretiyle atama;
a) Memurun sağlık durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;
kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde
oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde,
b) Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin
8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve
vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi halinde,
yapılabilir.
Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler
MADDE 10/B – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü
hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme
suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanı başkanlığında, Personel Şube Müdürü, İnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Şube Müdürü, Memur Personel Şefi ve Personel Şube Müdürlüğünde görev yapan bir
memur olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.”
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“(2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10
gün içinde ve salt çoğunluğun katılımıyla toplanır. Başkan ve üyelerin görevde bulunmamaları
halinde toplantıya vekilleri katılır. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla toplantı da yapılabilir.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli
kararlar bir tutanak ile tespit edilir ve Başkanlık onayına sunulur. Karara muhalif kalan üye
gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.”
“(4) Kurul, atanma istek formu, tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; liyakat, öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ile tamamlamayarak
10/A maddesinde belirtilen neden ve özürlerini belgeleyen personel; bu Yönetmeliğin ekinde
yer alan EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu istedikleri hizmet alanlarının
belirtilmesi suretiyle doldurarak üçüncü fıkrada belirtilen yerlere başvururlar.”
“Başvurular, idarece gerekli düzenlemelerin yapılması ve duyurulmasını müteakip internet ortamında da yapılabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel, ihtiyaç
olan bölgelere tercih kullandırılmak suretiyle; bu Yönetmeliğin ve Devlet Memurlarının Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanarak aynı
usulle atanabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile ekinde yer alan EK-3 sayılı Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
İşletme Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/1/2009

27100

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/10/2011

28098
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Denetim Hizmetleri Başkanlığının ve sağlık denetçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim faaliyetlerine, sağlık denetçi yardımcılarının
giriş sınavına, mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarına,
yükselmelerine, görevlendirilmelerine ve denetime tabi kişi ve kurumların yükümlülüklerine
ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16, 40
ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlı Kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Başkan: Denetim Hizmetleri Başkanını,
d) Başkanlık: Denetim Hizmetleri Başkanlığını,
e) Denetçi: Bakanlık sağlık başdenetçisi, sağlık denetçi ve sağlık denetçi yardımcısını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Kuruluş, Bağlılık ile Görev ve Yetkileri
Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, bir Başkan ile yeteri kadar başdenetçi,
denetçi ve denetçi yardımcılarından oluşur. Denetim Hizmetleri Başkanlığı Bakana bağlıdır.
(2) Denetim Hizmetleri Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, bilgi işlem, kütüphane ve benzeri işleri Denetim Hizmetleri Başkanlığına bağlı birimlerce yürütülür.
Görev merkezi
MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankaradır. Bu merkez, denetçilerin ve birimlerin personelinin de görev merkezidir.
(2) Başkanlık, gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışında da görev merkezleri tesis
edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu çalışma merkezlerinde, verilen talimatların yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, denetçilerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli denetçilerden biri Başkanlığın teklifi üzerine Bakanın onayı
ile görevlendirilir.
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Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya
onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve
teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.
b) Bakanlık teşkilatının, gerektiğinde bağlı kuruluşların ve denetime tabi diğer kurum
ve kuruluşların, düzenlilik, sistem, performans, risk odaklı ve bilgi teknolojileri denetimleri
ile performans ölçümlerini, değerlendirmelerini ve analizlerini yapmak.
c) Bakanlığın denetimine tabi tüm kamu/özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlıkla
ilgili diğer kuruluşların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilgili mevzuat,
plan ve program çerçevesinde denetimini yapmak.
ç) Bakanlık teşkilatının, bağlı kuruluşların, denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile personelinin her türlü iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
d) Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum
ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
e) Bakan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.
Başkanın atanması, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Başkan, atama tarihi itibariyle Bakanlıkta en az on yıl denetçilik yapmış başdenetçiler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim
şartını haiz olmak kaydıyla bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki
yıl hizmeti bulunanlar ile Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından
Başkanlığa atama yapılabilir. Başkan, başdenetçi sıfat ve yetkilerini haizdir.
(2) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.
b) Denetim ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak.
c) Denetçileri görevlendirmek, denetçi ve denetçi yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini, meslek ilke ve etiğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde denetlemek.
ç) Denetçilerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesi ile yanlışlıkların
düzeltilmesini, bilahare işleme konulmasını sağlamak ve ilgili birimlere göndermek.
d) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere başkanlık görüşü oluşturmak.
e) Denetim, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak
önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak.
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f) Bakanın gerekli gördüğü hallerde bizzat denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme
ve disiplin soruşturması yapmak.
g) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci
maddesi hükmü uyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.
ğ) İnceleme yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek denetçileri ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre belirlemek.
h) Denetçi yardımcılarının işe alınması ve denetçi yardımcılığı döneminde yetişmelerini
sağlayıcı tedbirler almak.
ı) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini
sağlamak.
i) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.
j) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari
tedbirler konusunda teklifte bulunmak.
k) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik
rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
l) Gerektiğinde Başkanlığın iç işleyişine ilişkin genelge veya talimat çıkarmak.
m) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.
(3) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde Bakana karşı sorumludur.
Başkana yardım
MADDE 8 – (1) Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayı ile denetçiler arasından
yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilir.
(2) Başkan yardımcıları, denetçi sıfat ve yetkilerini haiz olup, Başkanın görevlendirmesi
doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.
Başkana vekâlet
MADDE 9 – (1) Başkanın yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, yurt içi ve yurt dışı
görevlendirme gibi nedenlerle geçici olarak görevden ayrılması halinde Başkanlığa atanma
şartlarını taşıyan başdenetçilerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Usul ve Esasları ile Yasaklar
Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:
a) Denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap
ve işlemlerinin denetim, inceleme, soruşturma ile ön incelemesini yapmak.
b) Denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit
ederek, bunların düzeltilmesi ve tamamlanması için gerekli gördükleri hususları Bakanlığa bildirmek.
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c) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emri dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa
bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.
ç) Bakanlık ve bağlı kuruluşların personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak,
bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
d) Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara
katılmak ve sonuçlarını Başkanlığa bildirmek.
e) Refakatlerindeki denetçi yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak, yetiştirme
dönemi sonunda değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.
f) Kendilerine verilen görevleri işin kapsamı ile uyumlu sürede ve eksiksiz olarak tamamlamak.
g) Denetim görevlilerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar
çatışmasından kaçınma, nezaket, saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine
uymak.
ğ) Başkan tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak.
(2) Bakanlık denetçileri görevlerine ilişkin hususlar için bulundukları mahaldeki resmi
ve özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla doğrudan, diğer bakanlıklarla Başkanlık aracılığı ile yazışma yaparlar. Ancak, Bakanlık merkez teşkilatından hukuki
veya teknik görüş talebine ilişkin yazışmaları Başkanlık kanalıyla yaparlar.
(3) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, denetçi tarafından konu, uzman
kurum veya kişilere incelettirilir.
(4) Denetçi yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev
yapabilmeleri, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.
(5) Denetçiler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde sorumludurlar.
(6) Denetçiler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı içinde ve dışında yaptıkları denetim,
inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması faaliyetlerinde, Bakanlığın daha iyi
hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına,
yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirir.
(7) Denetçiler; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, doğru işler için teşvik edici ve güven arttırıcı, verimli, ekonomik, usulsüz iş ve işlemlerin önlenmesi için caydırıcı ve etkin bir
denetim sistemini uygular, hata arayan ve sadece tenkit eden statik denetim sistemini reddeder.
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Görevden uzaklaştırma
MADDE 11 – (1) Denetçiler, haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırılmasını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen
hususlar göz önünde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden talep
edebilirler.
Görevlendirme
MADDE 12 – (1) Denetçiler; Bakanın emri veya onayı üzerine soruşturma ve diğer
görevleri yaparlar. Denetim, inceleme ve araştırma görevleri Bakanın verdiği yetki çerçevesinde
Başkanın emri ile ifa edilir.
Müşterek çalışmalar
MADDE 13 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların birden fazla denetçi tarafından
yapılması halinde kıdemli denetçiler çalışmaları organize eder. Kıdemli denetçiler, çalışmaların
seyri hakkında Başkanlığa özet bilgi veya ön rapor verirler. Ayrıca, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alırlar.
İşlerin devri ve geri bırakılması
MADDE 14 – (1) Denetçiler, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri
ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında
Başkanlığa zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Denetçilere verilen
işin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, denetçiler ellerindeki işleri, Bakan veya Başkanın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir denetçiye devredebilirler.
(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan denetçi bir devir notu hazırlar. Hazırlanacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı ve o işin özelliğine göre bundan
sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar ve Başkanlığa teslim eder.
(3) Devredilen işe ait bütün belgeler, sıra numarası altında gösterilen dizi pusulası ile
birlikte, işi devralan denetçiye elektronik ortamda verilir. Durum bir yazı ile de devreden denetçi tarafından Başkanlığa bildirilir.
Yasaklar
MADDE 15 – (1) Denetçiler, görevlerini yerine getirirken;
a) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve
belgeleri açıklamaları,
b) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili
kimselere konuk olmaları, bunların hizmet ve ikramlarını kabul etmeleri, bunlarla alışveriş
yapmaları, borç alıp vermeleri,
c) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunmaları,
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ç) Denetime tabi olanların icra işlerine müdahale etmeleri,
d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapmaları,
yasaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetçiliğe Giriş ve Sınavlar
Denetçiliğe giriş
MADDE 16 – (1) Bakanlık denetçiliğine, denetçi yardımcısı olarak girilir.
(2) Denetçi yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.
Denetçi yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına Başkanın teklifi ve Bakan onayı ile karar verilir.
Denetçi yardımcılığı giriş sınavı komisyonu
MADDE 17 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı; Denetçiler arasından Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilen beş kişilik sınav komisyonu tarafından yapılır. Zorunlu
sebeplerden dolayı görev yapamayacak asil üyelerin yerine geçmek üzere, yine aynı usulle
dört yedek üye tespit edilir.
(2) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(3) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamazlar.
Denetçi yardımcılığı giriş sınavının şekli ve yeri
MADDE 18 – (1) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den,
giriş sınavının ilanında belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olanlar Bakanlıkça yapılacak denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilirler. Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar
da sınava çağrılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(2) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alınacak denetçi yardımcısı kadrosunun
dört katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılabilir. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş
sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır.
Denetçi yardımcılığı giriş sınavının ilanı
MADDE 19 – (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma
şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan
edilmek suretiyle adaylara duyurulur. Sınav ilanı Bakanlığın internet sitesinde de yayımlanır.
(2) Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 20 gün
öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.
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Denetçi yardımcılığı giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 20 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden
veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri ve mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara
denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak.
c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
ç) Adli sicili yönünden denetçiliğe engel hali bulunmamak.
d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli
olmak.
Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 21 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;
a) Sınav başvuru formu,
b) KPSS belgesi,
c) İki adet fotoğraf,
ç) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesi,
ile Başkanlığa müracaat ederler.
(2) Postadaki gecikmeler nedeniyle ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Sınav başvuru formu, adayın T.C. kimlik numarasını, sağlıkla ilgili olarak görevini
devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel bir halin bulunmadığını, erkek adayların
askerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan edeceği şekilde düzenlenir.
Sınava başvuru sırasında istenen belgelerin fotokopileri çekilip aslına uygunluğu görevli tarafından kontrol edildikten sonra söz konusu belgeler ilgililere iade edilir.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 22 – (1) Sınav öncesinde oluşturulacak bir sınav hazırlık komisyonu marifetiyle, süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı
tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Bakanlık internet sayfasında ilan
edilir.
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(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.
(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde
itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç
beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on
güne kadar uzatılabilir.
(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde yanıltıcı
beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde,
kendilerine elden iade edilir.
Denetçi yardımcılığı yazılı sınav konuları
MADDE 23 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı, ikinci ve üçüncü fıkralardaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.
(2) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen
fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Hukuk;
1) Anayasa hukuku (genel esaslar),
2) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
3) Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),
4) Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),
5) Borçlar hukuku (genel esaslar),
6) Ticaret hukuku (genel esaslar),
7) Ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar).
b) İktisat;
1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),
2) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
3) Para, banka, kredi ve konjonktür,
4) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,
5) İşletme iktisadı,
6) Güncel ekonomik sorunlar.
c) Maliye;
1) Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,
2) Kamu giderleri,
3) Bütçe.
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ç) Muhasebe;
1) Genel muhasebe,
2) Bilanço analizi ve teknikleri,
3) Ticari hesap.
d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
e) Yabancı dil;
1) İngilizce,
2) Fransızca,
3) Almanca,
dillerinden birisi.
(3) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen
fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
b) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
c) Yabancı dil;
1) İngilizce,
2) Fransızca,
3) Almanca,
dillerinden birisi.
Denetçi yardımcılığı yazılı sınavının yapılma şekli
MADDE 24 – (1) Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları
veya cevap anahtarları ve sınav süreleri, sınav komisyonunca tespit edilir. Hazırlanan sınav
soruları ve cevapları veya cevap anahtarları sınav komisyonu üyeleri tarafından imzalanarak
mühürlü zarf içinde sınav komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının puanları
ve sınavın süresi soru kâğıtlarında belirtilir.
(2) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.
(3) Yazılı sınavda, Başkanlık tarafından görevlendirilen denetçiler gözlemcilik yaparlar.
Sınava başlamadan önce, sınava girenlerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kâğıtları sınava gireceklere dağıtılır.
(4) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel
bölümü dışındaki yerlere ad, soyad ya da kimliği belirtecek herhangi bir işaret konulamaz.
Aksi takdirde sınav kağıdı iptal edilir. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kağıdının özel bölümleri kapatılıp yapıştırılarak gözlemcilere teslim edilir.
(5) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kağıt
adedi, sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin
düzenlenen tutanağa alınır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

3 Ekim 2013 – Sayı : 28784

(6) Sınav sonunda; toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp
mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.
Denetçi yardımcılığı yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not
100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dahil her konu grubu için alınan notun
50’den ve konu gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.
(2) Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri
açılmadan değerlendirilir.
(3) Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen
notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav komisyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak
üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu
yüksek olana öncelik tanınır.
(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Başkanlık binasında asılır ve Sağlık Bakanlığının internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olan
adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.
Denetçi yardımcılığı sözlü sınavı
MADDE 26 – (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Sağlık
Bakanlığı internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sözlü sınavda aday;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Denetçi yardımcılığına giriş sınavı değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanı
MADDE 27 – (1) Denetçi yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.
(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; sırasıyla yazılı sınav notu, yabancı dil notu ve
KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde
ilan edilir, ayrıca asil ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan atama
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için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay
içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp
da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 iş günü içerisinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde
itiraza cevap verir.
Denetçi yardımcılığına atanma için müracaat
MADDE 29 – (1) Sınavı kazanan adaylara Başkanlık tarafından gerekli tebligat yapılır.
Kazanan aday, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Başkanlığa müracaat etmediği takdirde
hakkını kaybeder.
Denetçi yardımcılığına atanma
MADDE 30 – (1) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin denetçi yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci
Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 31 – (1) Denetçi yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Denetçi yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
(3) Denetçi yardımcısı olarak atananlar, denetçiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik
değerleri kazanmaları amacıyla gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimler,
Başkanlıkça belirlenir. Bu süreçte;
a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,
b) Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,
c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,
ç) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
d) Bakanlık çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve
eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
e) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,
f) Denetim kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmeye,
g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandırmaya,
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ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,
h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmaya,
ı) Bakanlık stratejik planında yer alan amaç ve hedefler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaya,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
(4) Denetçi yardımcıları, hazırlanacak bir program çerçevesinde uygulamayı yerinde
görmek bakımından uygun görülen Bakanlık hizmet biriminde doksan günü geçmemek üzere
rotasyona tabi tutulabilirler.
(5) Denetçi yardımcıları, 9 aylık süreler halinde ve 2 ayrı denetçi refakatinde denetim,
inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak
görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere pratik eğitim alırlar. Denetçi yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları denetçinin denetim ve gözetimi altındadır.
Kendilerine verilen görevleri, denetçinin talimatına göre yerine getirirler.
Tez jürisi ve görevleri
MADDE 32 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce
oluşturulur.
(2) Tez jürisi, Başkanın onayı ile denetçiler arasından seçilen biri jüri başkanı olmak
üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz 5 yedek üye de belirlenir. Başkanlıkça
uygun görülmesi halinde öğretim üyeleri de tez jürisi üyesi olarak görevlendirilebilir. Ancak
bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.
(3) Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez konuları, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Bakanlığın ihtiyaçlarına göre Başkanlıkça belirlenir. Oluşturulan tez konuları listesi tez
jürisine bildirilir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, denetçi yardımcılarına tebliğ
edilmek üzere Başkanlığa gönderir.
(2) Denetçi yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına göre
üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık
hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde seçip Başkanlığa bildirirler. Denetçi yardımcılarına
öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, denetçi yardımcılarının tez konusu tercihlerini
bu konular arasından belirlemeleri esastır.
(3) Denetçi yardımcılarının belirledikleri tez konuları, tez jürisinin onayına sunulur.
Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu
denetçi yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.
(4) Tez jürisi, denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her denetçi
yardımcısına denetçi yardımcısının teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler.
Bir öğretim üyesi veya denetçiden tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili
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ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir.
Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, denetçi yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle
kesinleşir.
(5) Denetçi yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bu sürenin son iki
ayı içerisinde başka görev verilmez.
Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 34 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
(2) Denetçi yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara ve tez
hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tez hazırlama kılavuzu, Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce hazırlanır. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi
hazırlayan denetçi yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.
Tezin teslimi
MADDE 35 – (1) Denetçi yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez
hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak
Başkanlığa sunar.
(2) Tezlerini sunmayan/sunamayan denetçi yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ilave
süre verilir.
Tezin değerlendirilmesi
MADDE 36 – (1) Başkanlığa sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.
(2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde denetçi yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim
ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan denetçi
yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.
Tezin savunulması
MADDE 37 – (1) Denetçi yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve
tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, tez danışmanını dinlemek
üzere davet eder.
(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen denetçi yardımcısı
başarısız tez vermiş sayılır.
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Tezin başarısız bulunması
MADDE 38 – (1) Tezi başarılı bulunmayan denetçi yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazırlaması için
altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci
defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler hakkında 42 nci madde hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atama
Denetçi yeterlik sınav komisyonu
MADDE 39 – (1) Denetçi yeterlik sınavını, 17 nci maddede belirtilen şekilde oluşturulacak sınav komisyonu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Tezi kabul edilen denetçi yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı
aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına
girmeye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.
(3) Yeterlik sınavı, Bakanlık görev alanına giren ve sınavdan altı ay önce ilan edilen
konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınav Komisyonunca hazırlanır.
Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.
(5) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında
42 nci madde hükümleri uygulanır.
Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve denetçiliğe atama
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilmeleri, yardımcılık döneminde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde
sahip olma şartına bağlıdır.
(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetçi yardımcılarının denetçi kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde,
denetçi yardımcılığı kıdemi esas alınır.
Meslekten çıkarılma
MADDE 42 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler denetçi
yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri
Denetime tabi olanların yükümlülükleri
MADDE 43 – (1) Denetime tâbi kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve görevli memurları ile çalışanları; bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler, görevleri sırasında kamu
kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım,
bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
(2) Denetime tâbi kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve görevli
memurları ile çalışanları; denetçilerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak,
elektronik, manyetik ve benzeri her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçlerindeki bilgiler
ve kayıtları ilk talebinde denetçiye göstermek ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.
(3) Denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan resmi ve özel kurum ve kuruluşların
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, Denetçilere
görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.
(4) Denetime başlanan birim görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması,
hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, denetçinin istemi üzerine denetim sonuna kadar
durdurulabilir. Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine denetçinin bilgisi dışında
izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.
Ancak, denetçinin gerekli gördüğü zorunlu hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel
geri çağrılabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yükselme, Kıdem ve Denetçi Güvencesi
Yükselme ve kıdem
MADDE 44 – (1) Sağlık başdenetçiliğine yükselme; en az 10 yıl denetçilik yapmış
olanlar arasından mesleki yetenek, liyakat, çalışmalarda gösterilen gayret, başarı, yabancı dil
bilgisi, yaptığı işle ilgili yüksek lisans ve kıdem durumları değerlendirilmek suretiyle Başkanın
önerisi ve Bakan onayı ile gerçekleştirilir.
(2) Sağlık denetçiliği kıdemine esas süre, denetçi yardımcılığı ile denetçilikte, denetçilik
sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli izinlerde geçirilen süredir.
Denetçilik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; denetçi yardımcıları açısından
giriş sınavındaki, denetçiler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. Başdenetçilerin kıdem sırası denetçilerden öncedir. Başdenetçiler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Başdenetçiliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için denetçilik kıdemi, denetçilik
kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.
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(3) Başkanlık yaptıktan sonra Denetçiliğe dönenler, döneminin en kıdemlisi sayılırlar.
Aynı dönemde bu durumda birden fazla denetçi varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde denetçilik kıdemleri esas alınır.
(4) Başkanlıktan ayrılıp yeniden atananların Başkanlık dışında geçirdikleri süre denetçi
kıdemlerinde dikkate alınmaz.
Mesleki eğitim
MADDE 45 – (1) Denetçiler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla yurt içinde
ve gerekiyorsa yurt dışında yüksek lisans dahil eğitime tabi tutulabilirler.
(2) Denetçiler görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Mesleki güvence
MADDE 46 – (1) Denetçiler, görevlerini Bakan adına ve doğrudan Bakana karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.
(2) Denetçiler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, mesleki veya performans yönünden yetersizlikleri ile sağlık durumu bakımından
yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmadığı ve mesleğe girişteki şartlardan herhangi birinin kaybı tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.
(3) Yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, 3 sağlık denetçisinin düzenleyeceği inceleme ve soruşturma raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.
(4) Denetçiler, denetçilik hakları saklı kalmak üzere, denetçinin rızası ve Bakan onayı
ile Bakanlık teşkilatı idari kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilirler.
(5) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara
yol açılması gibi haller hariç olmak üzere denetçilerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve
teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları asıldır.
Yeniden atanma
MADDE 47 – (1) Başkanlıkta denetçi unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli
sebeplerle ayrılanlardan denetçiliğe atanmak isteyenler, gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları,
durumlarına uygun boş kadro bulunması ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yeniden atanabilirler.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetim Türleri ve Denetime İlişkin Esaslar
Düzenlilik denetimi
MADDE 48 – (1) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü iş ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir.
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(2) Denetimlerde Başkanlıkça hazırlanan denetim rehberleri kullanılır. Denetimlerde
suç unsuruna rastlanılmışsa, konunun incelenmesi veya soruşturulması için Başkanlık vasıtasıyla soruşturma emri talep edilir.
Performans denetimi
MADDE 49 – (1) Denetçiler bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında
kullanılan kaynakların verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik) kullanılıp kullanılmadığının ortaya
konulması amacıyla performans denetimleri yapar. Performans denetimi sırasında Başkanlık
tarafından hazırlanan Performans Denetim Rehberi kullanılır.
Performans değerlendirmesi ve ölçülmesi
MADDE 50 – (1) Denetçiler 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi çerçevesinde yöneticiler ve diğer görevliler hakkında, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre performans ölçümü yapabilirler.
Risk odaklı denetim
MADDE 51 – (1) Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartlarıyla,
iç kontrollerin denetimi konularında yoğunlaşan denetim türüdür.
Bilgi teknolojileri denetimi
MADDE 52 – (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve
güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
Sistem denetimi
MADDE 53 – (1) Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi,
kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.
İnceleme, soruşturma ve ön inceleme
MADDE 54 – (1) Denetçiler tarafından, bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin
mevcut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve
buna bağlı olarak mevzuat çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin saptanması amacıyla inceleme yürütülür. Yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasını gerektirir bir sonucun
ortaya çıkması ve konuyla ilgili soruşturma yetkisi bulunmaması halinde Başkanlık vasıtasıyla
Bakanlık Makamından soruşturma yetkisi talep edilir.
(2) Denetçiler tarafından kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla soruşturma yürütülür.
(3) Denetçiler Bakanlıkça görevlendirilmeleri halinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun gereğince ön inceleme yaparlar.
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ONUNCU BÖLÜM
Raporlar
Denetim raporlarının kapsamı
MADDE 55– (1) Raporlar esas itibariyle somut verilere dayanılarak, objektif değerlendirmeleri içerecek şekilde, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik
içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak biçimde
düzenlenir.
(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiğinde denetim sırasında bunların giderilmesi sağlanır.
(3) Denetim sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu
yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.
Rapor çeşitleri
MADDE 56 – (1) Denetçiler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre;
a) Düzenlilik denetimi raporu,
b) Performans denetimi raporu,
c) Performans ölçüm raporu,
ç) İnceleme raporu,
d) Disiplin soruşturma raporu,
e) Tazmin raporu,
f) Suç duyurusu raporu,
g) Tevdi raporu,
ğ) Ön inceleme raporu,
h) Araştırma raporu,
ı) Risk denetimi raporu,
i) Bilgi teknolojileri denetimi raporu,
j) Sistem denetimi raporu,
düzenlerler.
(2) Raporlar, işin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde sunulur.
(3) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması ve objektif delillere dayandırılması gerekir.
Düzenlilik denetimi raporu
MADDE 57 – (1) Düzenlilik denetimi raporlarında denetlenen kurum, kuruluş ve firmaların denetim rehberlerinde ve kılavuzlarında belirtilen kriterlere uyumları kısaca değerlendirilir. Denetim onayında kurum verimlilik ve hizmet göstergelerinin değerlendirilmesi istenmişse bu hususlar ayrıca değerlendirilir.
(2) Ülke genelindeki kurum/kuruluşlarda sistem ve işleyiş yönünden aksayan ortak noktaların tespiti amacıyla, Başkanlığa sunulan düzenlilik denetim raporları ve ekleri değerlendirilerek toplu sonuçlar çıkarılır. Hazırlanan ortak değerlendirme raporları denetim raporlarıyla
birlikte ilgili kurum ve birimlere gönderilir.
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Performans denetimi raporu
MADDE 58 – (1) Performans denetimi raporu, bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan kaynakların verimli, etkin ve tutumlu (ekonomik) kullanılıp
kullanılmadığının denetlenmesi sonucu düzenlenen rapordur.
Performans ölçümü raporu
MADDE 59 – (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi çerçevesinde performans değerlendirmesi yapacak yöneticilere sunulmak üzere, ilgili personel hakkında yapılan performans ölçümü sonucunda düzenlenen rapordur.
İnceleme raporu
MADDE 60 – (1) İnceleme raporları, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin;
yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları
ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi
maksadıyla düzenlenir. Denetçiler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.
Disiplin soruşturma raporu
MADDE 61 – (1) Disiplin soruşturma raporları verilen soruşturma onayına istinaden,
disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.
Tazmin raporu
MADDE 62 – (1) Tazmin raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.
Suç duyurusu raporu
MADDE 63 – (1) Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında
soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere düzenlenir. Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi veya
personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç duyurusu raporu düzenlenir.
Tevdi raporu
MADDE 64 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483
sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda
ön inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun
özelliğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme yoluna gidilebilir.
Ön inceleme raporu
MADDE 65 – (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçlarının aktarıldığı rapor
türüdür.
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Araştırma raporu
MADDE 66 – (1) Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki
ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
Risk denetimi raporu
MADDE 67 – (1) Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartlarıyla,
iç kontrollerin denetimi konularında düzenlenen rapor türüdür.
Bilgi teknolojileri denetimi raporu
MADDE 68 – (1) Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve
güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen rapordur.
Raporlar üzerine yapılan işlemler
MADDE 69 – (1) Başkan tarafından görevlendirilecek denetçiler, kendilerine tevdi
edilen raporları, kanunlar ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler,
genelgeler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden
değerlendirirler.
(2) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması
raporu düzenleyen denetçiden istenir. Denetçi ile görüş birliğine varılamadığı takdirde diğer
denetçi veya denetçilere yeniden inceletilir veya rapor üzerinde inceleme yaptırılır ya da Başkanlık görüşü oluşturulmak suretiyle Bakanın takdiri doğrultusunda raporlar muameleye konulur.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Birimler
Birimler
MADDE 70 – (1) Birimler; Başkanın emri altında, Denetim, İnceleme ve Soruşturma
Birimi ile İdari ve Mali İşler Biriminden oluşur.
(2) Birimin yönetiminden sorumlu olmak üzere Başkan tarafından bir kişi görevlendirilir.
Denetim, inceleme ve soruşturma birimi
MADDE 71 – (1) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi, Birimden sorumlu kişi ile
yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:
a) Denetim, inceleme ve soruşturma konularında denetçilere verilecek görevlendirme
yazışmalarını yapmak.
b) Denetçilerden gelen rapor ve denetim, inceleme ve soruşturma evrakını kayıt etmek
ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.
c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
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İdari ve mali işler birimi
MADDE 72 – (1) İdari ve Mali İşler Birimi, Birimden sorumlu kişi ile yeterli sayıda
personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:
a) Yıllık bütçeyi hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,
b) Denetçilerin çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait
işlemi hazırlamak,
c) Denetçilerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,
ç) Taşınır malla ilgili her türlü işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,
d) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek,
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetçi kimliği ve nitelikli elektronik sertifika
MADDE 73 – (1) Denetçilere; nitelikli elektronik sertifikası temin edilir ve yetkili makamlarca imzalanmış sağlık denetçisi kimlik ve yetki belgesi verilir.
Haberleşme
MADDE 74 – (1) Denetçiler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını
elektronik ortamda bildirirler.
İzin kullanılması
MADDE 75 – (1) Denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları
izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa elektronik
ortamda bildirirler.
İş devir cetveli
MADDE 76 – (1) Denetçiler, her ayın ilk haftasında, bir önceki ay itibariyle üzerlerindeki işlerin ayrıntılı safahatını ve muhtemel bitiş tarihini gösterir iş devirlerini elektronik ortamda Başkanlığa bildirirler.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 77 – (1) 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut denetçi yardımcılarının denetçiliğe atanmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı
tarihte Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanların yetiştirilmesi, yeterlik
sınav konuları ve denetçi kadrolarına atanmaları ve kıdem süreleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği ile
diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KAZA ARAŞTIRMA
VE İNCELEME KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/5/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kurul üyelerinin Bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcileri ile ulaştırma alanında
faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya ulaştırma
alanında herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esastır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.

—— • ——

Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulan Aksaray
Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim 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 bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: Altı yaşından gün almış ve on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Merkez: Aksaray Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocukların, Üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini arttırmak.
b) Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında uygulamalar yaparak,
çocukların etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak.
c) Yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine
yönelik destek sağlamak.
ç) Üniversitenin imkânlarını çocuklar ve aileleri yolu ile toplumla paylaşarak toplumun
gelişimine katkıda bulunmak.
d) Öğrenme güçlüğü yaşayan ya da üstün yetenekli olan öğrenciler ile ilgili araştırmalar
yapmak, eğitimler vermek.
e) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde
faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.
g) Merkezin faaliyetleri kapsamında Üniversite olanaklarının etkili bir şekilde değerlendirilmesinin sağlanması.
ğ) Talep edildiği durumlarda herhangi bir alanda öğretmenlere sertifikalı eğitimler
vermek.
h) Bilim, spor ve sanat dallarında yaz okulları düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili
konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin
başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Bu durumda Rektör tarafından aynı usulle
iki yıl için yeniden Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı
ile ilgili konularda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından önerdiği bir kişi, Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulun
başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak
üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerinin salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek.
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52

3 Ekim 2013 – Sayı : 28784

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) ÖNLİSANS-LİSANS
EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 22 – Başarı notunun nasıl hesaplanacağı:
Ara sınav ve dönem içi etkinliklerden (Uygulama ,staj, seminer, proje, ödev, laboratuvar
ve benzeri.) alınan notların ortalamasının % 40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun
% 60 katkısı alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında
öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak başarı notu değerlendirme tablosuna uygun olarak
dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir
edilir:
Bir dersten başarılı sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu veya
bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir, alamayanlar not ortalaması ne olursa olsun
başarısız (FD ve altı) sayılır.

Buna göre bir dersten bir öğrenci;
a) (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış sayılır.
b) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi “koşullu” başarmış sayılır.
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c) (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.
d) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE)
yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.
e) Girmeye hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.
2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak
zorunlu derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı
not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00
sayılır.
Öğrencilere, yukarıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha
aşağıda başarı notu verilmez.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“r) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının final sınavına girme hakkını elde etmek, proje derslerinde ise projesini teslim etmiş
olmak koşulu aranılan dersi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS, düzensiz
öğrenciler için azami iş yükü ise 42 AKTS’dir. Düzenli öğrenci; bulunduğu dönemin dışında
ders almakla yükümlü olmayan GNO’su 3.00 ın altında olan öğrencidir. Düzensiz öğrenci; bulunduğu dönemin dışındaki dönemlerden ders alabilen öğrencidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda verilen derslerde kısa süreli sınavlar,
ara sınavları, ödev ve proje değerlendirme ve dönem sonu sınavları yapılır.
(2) Ara sınav yer ve tarihleri, bölüm ve program başkanlığı tarafından ilan edilir. Ara
sınav dönemindeki sınav yeri ve tarih değişiklikleri dekanın/müdürün onayı ile yapılır. Ara sınavlar dışındaki kısa süreli sınavlar, ödev ve proje değerlendirmeleri önceden tarih belirlenmeden ilgili öğretim elemanınca yapılabilir.
(3) Öğrencilerin, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, sınava
girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri bulundurmaları gerekir.
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(4) Dönem sonu sınavları; dekanlık veya müdürlük tarafından belirlenen ve ilân edilen
yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en
az bir ara sınav, bir ödev ve iki kısa sınavdan veya proje ve benzeri çalışmalardan alınan notların
ortalamasının %60’ı ve dönem sonu final sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. Ancak, uzaktan
eğitim ve online şeklinde verilen derslerin başarı notu; ara sınavların %40’ı ve dönem sonu
final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Yıl içi yapılan aktivitelerin başarı notuna etki oranları
EÖBS’ deki ders tanımlarında dönem başlamadan önce ilgili öğretim üyesince öğrencilere dönem başındaki ilk derslerinde açıklanır.
(5) Yerinde uygulama için ara sınav ve final sınavı yapılmaz. Sadece bu uygulamaya
ilişkin çalışmalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu (P) veya (F) notu verilir.
(6) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler (Projeler, tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri ve benzeri gibi), ilgili bölüm ve program başkanlığınca belirlenerek ilgili kurulların ve Senatonun onayı alınır. Bu durumda, dönem sonu başarı
notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları da göz önünde bulundurularak ilgili öğretim elemanınca
harf notu olarak verilir. Değerlendirme sonucu devamsızlık hariç, eksik ve/veya düzeltme gerektiren öğrencilere (I) notu verilebilir. Bu durumdaki öğrencilere 22 nci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı
ayrı ayrı değerlendirilebilir.
(7) Dönem sonu notlarının öğretim elemanları tarafından dönem sonu sınavlarını izleyen beş iş günü içinde AYSIS’e girilmesi ve not listelerinin bağlı bulundukları bölüm/program
başkanlıklarına ve dekanlıklara/müdürlüklere verilmesi gerekir. Dekan ya da müdürün her döneme ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarını, dönem sonu sınavlarını izleyen on beş gün
içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/5/2012

28293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

28/5/2012
31/1/2013

28306
28545
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
PETROL VE DOĞAL GAZ SANAYİ-ÇELİK SONDAJ BORULARI İLE İLGİLİ
TEBLİĞ [TS EN ISO 11961 (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/24)]
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) 31/10/2002 tarihli ve 24922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburî Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/67) sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan
TS EN ISO 11961 “Petrol ve Doğalgaz Sanayii-Çelik Sondaj Boruları-Özellikler” standardı
mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 11961 “Petrol ve Doğal Gaz Sanayi-Çelik Sondaj
Boruları” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
MADDE 3 – (1) TS EN ISO 11961 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
“Bu standard, petrol sanayinde sondaj ve üretim işlemlerinde kullanılan üç ürün özellik
seviyesine (PSL-1, PSL-2 ve PSL-3) ilişkin genişletilmiş uçlu ve bağlantı parçası kaynaklı
çelik sondaj borularının teknik teslim koşullarını kapsar. PSL-1’e ilişkin gerekler, bu standardın
esasını oluşturur. PSL-2 ve PSL-3 için farklı standart teknik gerek seviyelerini belirleyen gerekler Ek G’de verilmiştir.
Bu standard, aşağıda belirtilen sondaj borusu sınıflarını kapsar:
- Sınıf E sondaj borusu,
- Sınıf X, Sınıf G ve Sınıf S yüksek dayanımlı sondaj boruları.
Ana elemanları ve uzunlukları gösteren tipik bir sondaj borusu yapısı Şekil B.1’de verilmiştir. Sondaj borusu sınıflarının temel boyutları ve kütleleri SI birimleriyle (Çizelge A.1)
ve USC birimleriyle (Çizelge C.1) verilmiştir.
Bu standard, ISO ve API standardlarında belirtilmeyen bağlantı parçalı sondaj boruları
için de kullanılabilir.
Bu standard, alıcı ile üretici arasındaki anlaşmayla başka sondaj borusu gövde ve/veya
bağlantı parçası boyutlarına da uygulanabilir. Bu standardda deneyler, performans doğrulanması
ve tahribatsız muayene için alıcı ile üretici arasında isteğe bağlı olarak anlaşmaya varılabilecek
ilave gerekler liste olarak verilmiştir (Ek E).
Bu standardda performans özellikleri dikkate alınmamıştır.
Not 1 - Bu standardda, sondaj borularının kısa gösterilişleri Etiket 1, Etiket 2, malzeme
sınıfı (E, X, G ve S), uç genişletme tipi ve döner omuzlu bağlantı tipi ile verilir. Kısa gösterilişler sipariş vermede tanımlama amacıyla kullanılır.
Not 2 - Sondaj borusu parçalı bağlantılarına diş açılmasına ilişkin ayrıntılı gerekler için
ISO 10424-2 veya API Spec 7-22’ye atıf yapılabilir.
Not 3 - Sondaj borularının performans özellikleri için API RP 7G’ye atıf yapılabilir.”
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MADDE 4 – (1) TS EN ISO 11961 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 11961standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il
temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 107)
MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dokuzuncu sıradaki “Trabzon Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra onuncu sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:96)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 108)
MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük
Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, dördüncü sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden
sonra beşinci sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, beşinci sıradaki “İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra altıncı sırada olmak
üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 109)
MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosuna, onikinci sıradaki “Avrupa Serbest Bölge Gümrük
Müdürlüğü” ibaresinden sonra onüçüncü sırada olmak üzere “Gaziantep Havalimanı Gümrük
Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:105)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 110)
MADDE 1 – 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’in adı
“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:95)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 106)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5535

Karar Tarihi: 26/9/2013

Kurul Başkanlığının 25/9/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 19/9/2013 tarih ve
20008792.41.1-23478 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve
ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak
kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca; yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandıracakları kredilere yönelik teminatın kontrolü, borçludan teslim alınması ve raporlanması ile kredilerin dokümantasyonu, teminatın alımı ve çözülmesi süreçlerine dair operasyonel işlemler konusunda destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına izin verilmesine
karar verilmiştir.
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İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 2005/111
4389 Sayılı Bankalar Kanununa Muhalefet suçundan Adıgüzel ve Sıdıka oğlu, 02/08/1973
Malatya Doğ.lu, Sivas, Şarkışla, İlyashacı Mh. Cilt No: 63, Hane No: 12 (TC Kimlik No:
50617583588) Nüf. kayıtlı Sanık AYFER ATAŞ (KAYA) hakkındaki Mahkememizin 2005/111
esas sayılı dosyasında yukarıda belirtilen suçtan dolayı Şişli C. Başsavcılığı'nca hazırlanan
25/09/2001 tarih ve 2001/20346 esas sayılı iddianamesi ile sanığın suçlarının sübutu halinde TCK
510, 522 maddeleri gereğince yargılama yapılmak üzere Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava
açıldığı, Şişli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2001/2097 esasını alan dosya, 22/07/2005 tarih,
2001/2097 esas, 2005/802 karar sayılı kararı ile görevsizlik verilerek Mahkememize gönderilmiş
olmakla, Mahkememizin 2005/111 esasını alarak Sanık Ayfer Ataş (Kaya)nın 03/12/2002
tarihinde Şişli 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından CMUK 223 Maddesi gereğince gıyaben
tutuklanmış olması karşısında 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe gerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunun 146/1 maddesi gereğince kendiliğinden yakalama emrine dönüştürüldüğü,
Mahkememizdeki yargılama başladıktan sonra Sanık hakkında yakalama emrinin devamına karar
verilerek, sanığın Atatürk Cd. Kazlıçeşmeliler Sit. Tuğba Ap. D3 Soğanlı Kartal/İstanbul adresine
çıkartılan yakalamanın Mahkememizin 24/02/2009 tarihli kararı ile UYAP sistemine uygun
olarak güncelleştirildiği,
Sanık hakkındaki yakalama emrinin 23/03/2009 tarihinde Mahkememize bildirilen yeni
adresleri de (1 - Bilim sok. Alkan Apt. 16/2 81080 Suadiye 2 - Nemlizade Sok. Uğur Apt. 33/9
81300 Kadıköy, 3 - Kartal Orta Mah. Çam ağacı sok. 74/3) eklenmek üzere İstanbul C. Başsavcılığı
İnfaz Bürosu'na yazı yazıldığı ve bu zamana kadar sanığın yakalama emrinin infazının
gerçekleşmediği, sanığın Mahkememiz duruşmalarına gelmeyerek kovuşturmanın sonuçsuz
kalması için saklandığı, nerede olduğunun bilinmediği anlaşıldığından, Sanık hakkında CMK
247/2-a, b maddeleri gereğince kaçak işlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar verilmiş
olup,
Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'te yayınlanmasını müteakip, 15 gün içinde
sanığın Mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince KAÇAK
SAYILACAĞINA,
CMK 248 maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına
orantılı olarak EL KONULABİLECEĞİ,
İlanen tebliğ olunur.
8052
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 68500 KG İMBİSAT
CONTASI KAYMA YATAĞI (DOLU MALZEME) ALIMI YAPILACAKTIR
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2013/140081
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü
Merkez/Çankırı
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29
c) Elektronik Posta Adresi
: makasfabrikasi@hotmail.com
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 68500 KG İMBİSAT CONTASI KAYMA YATAĞI
(DOLU MALZEME) ALIMI
3 - Yukarıda belirtilen alımımız 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi
hükmüne göre, istisna kapsamına alınmış olan Kuruluşumuz Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 15. Maddesine göre yerli isteklilerden
teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile İhaleye çıkılmış olup, ihaleye katılabilmek için
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosuna 25.10.2013 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman; TCDD İşletmesi Çankırı Makas
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden, doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin
İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345
iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla 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.
8241/1-1

—— • ——

5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 900,16 TL. ile en çok 27.684,44 TL. arasında değişen;
08/10/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 90,01 TL, en çok
2.768,44 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, güneş gözlüğü, ayakkabı, tişört
vs. cinsi 13 (onüç) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/
Antalya adresindeki ihale salonunda 09/10/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa
sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.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.
8256/1-1
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TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 350 TON PATİNAJ KUMU
SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/134933
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
kom3@outlook.com.
d) İhalenin Görülebileceği
İnternet Adresi
: www.tcdd.gov.tr.
www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü İhtiyacı Olan 350 Ton
Patinaj Kumu Alımı.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 23.10.2013 Çarşamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100,00.-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8004/1-1

—— • ——

KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE
SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ
HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/139078
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr
(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Döğer-Afyonkarahisar demiryolu hattı poz bölgesinde
258.000 adet komple küçük yol malzemesinin sökümü ve bağlanması ile sökülen malzemelerin
vagonlara yüklenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 24/10/2013 günü saat 15.30'a kadar verilmiş veya gelmiş
olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil
100,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8220/1-1
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TUZLA BELEDİYE HAMAMI PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE HAMAM
İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI
Tuzla Belediye Başkanlığından:
1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Köyiçi mevkii 40 pafta içerisinde kalan,
İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
01/08/2013 tarihinde onaylanan, mülkiyeti Belediyemize ait; 40 pafta, 7731 parsel taşınmaza;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) ve (j) maddeleri gereğince, 15 (onbeş) yıl
süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işletdevret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü
arttırma sureti ile Tuzla Belediye Hamamı yapım işi ihalesidir.
2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 22.10.2013
Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/İSTANBUL”
adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 12.500,00,- ( Onikibinbeşyüz)TL bedel ödenerek
alınabilecektir.
4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde
belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.
5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Tuzla Belediye Hamamının ilk
yıl için işletme bedeli olan 12.000,00,- (Onikibin) TL+KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen
15 (onbeş) yıllık toplam işletme bedeli olan 684.000,00,- (Altıyüzseksendörtbin)TL+KDV
üzerinden artırılarak verilecektir.
6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 3.600,00,(Üçbinaltıyüz)TL’dir.
7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.
A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal
tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)
B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese
yapılacaktır.)
C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve
Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,
a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı
yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza
sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

3 Ekim 2013 – Sayı : 28784

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların
hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,
F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli
imza sirküleri,
G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici
teminat,
H. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin
yapılacağı yılda alınmış belge,
İ. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek “Yer Görme
Belgesi”,
J. Bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,
8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g
Maddesi uyarınca 50nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;
9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:
Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usulle yapılır.
10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:
Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon
başkanlığına teslim edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 15 (onbeş) yıllık toplam işletme
bedeli olan 684.000,00,-(Altıyüzseksendörtbin)TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir.
Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13 - İŞLETME BEDELİNE İLİŞKİN ESASLAR:

DÖNEM/YILLAR
1. ve 3. yıllar arası
4. yıl ila 6.yıl arası
(6. Yıl dahil)
7.yıl-15. Yıl arası
(15. Yıl dahil)

YILLIK
İŞLETME
BEDELİ
12,000.00
TL+KDV
36,000.00
TL+KDV
60,000.00
TL+KDV
TOPLAM

TOPLAM
SÜRE (YIL)
3
3
9
15

TOPLAM
İŞLETME
BEDELİ
36,000.00
TL+KDV
108,000.00
TL+KDV
540,000.00
TL+KDV
684,000.00
TL+KDV

YILLIK
HESAP
DEĞERLERİ
0.01754387
0.052631579
0.087719299

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır.
Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme
bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 15 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden,
yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem
içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE'
Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış
“ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.
8134/1-1
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ihtiyacını karşılamak
amacıyla, Yeni Adalet Sarayı binasının adliye birimlerinde ve duruşma salonlarında kullanılmak
üzere;
22 kalem muhtelif cins ve miktar tefrişat malzemesi;
ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine, teknik çizimlerine ve ek
şartname hususlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.
Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların,
şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin
ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.
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 kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 11.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 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,
uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı
teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte serbesttir.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK
KAMERA KONTROL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İZSU Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü
ihtiyacı Güvenlik Kamera Kontrol Sistemini teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis (140-TL) 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, 10/10/2013 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8258/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 66

3 Ekim 2013 – Sayı : 28784

İKİ ADET 240TB NET (PARİTE VEYA RAID SONRASI) KAPASİTELİ ARŞİV DEPOLAMA
SİSTEMİ VE İKİ ADET SAN DİREKTÖR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan FKM veri
Merkezi Replikasyon yapabilecek toplam iki Adet 240TB net (parite veya RAID sonrası)
kapasiteli arşiv depolama sistemi ve iki adet SAN Direktör hazırlanan teknik şartnamesine uygun
olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip 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, 11/10/2013 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 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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TİGEM KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİNDE TARIM YATIRIMCILARI İLE
İŞTİRAK KURULMASINA DAVET İLANI
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin
75.000 dekarlık bir kısmında tarımsal faaliyette bulunulmak üzere Yüksek Planlama Kurulu
kararı doğrultusunda, özel sektör tarım yatırımcıları ile ortaklık kurulacaktır.
I - Ortaklık Esasları (YPK Kararları çerçevesinde)
1 - İştirakte bulunulacak şirket türü Anonim Şirkettir.
2 - TİGEM’in iştirakte bulunma oranı % 15 den aşağı % 25 den yukarı olmayacaktır.
3 - Şirket:
a) Tarımsal üretim ve verimliliği artırmak üzere TİGEM’in amaç ve faaliyet konularında
üretim yapacaktır. Ayrıca; üretimin gerektirdiği işleme tesisleri kuracak ve pazarlama
faaliyetlerinde bulunacaktır.
b) Çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınacak ve ilgili
üretim konularında monopolleşmeye meydan vermeyecektir.
4 - TİGEM’e ait tesis ve varlıklar, ayni sermaye olarak konulmaksızın, iştirak edilmek
suretiyle kurulacak şirkete kiralanacak ve elde edilecek kira bedeli TİGEM’in sermaye katkısı
olarak kabul edilecektir.
5 - Kira süresi 30 yıl olacaktır.
6 - Kurulacak iştirakin onayı için ayrıca Yüksek Planlama Kurulu’na müracaat edilecektir.
II - İsteklilerden İstenilen Belgeler
1) Proje hazırlanıp sunulması
2) Kanuni ikametgahı olduğuna dair belge vermesi
3) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek
kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl
içerisinde alınmış belge vermesi.
4) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin
ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
5) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.
6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan
alınmış (Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi.
7) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili
olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
8) Ortaklık konusu işletme ile ilgili şirket ana sözleşmesi, kira sözleşmesi ve diğer
belgeleri kapsayan dosyaların alındığına dair belge verilmesi.
9) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası (Bu
adrese ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.)vermesi.
10) Bankalardan alınmış ekonomik ve mali yeterliliği gösterir belge verilmesi.
11) Kamu ihalelerine girmekte yasaklı olmadığına dair taahhüt vermesi.
12) İlan metni, kira sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesindeki tüm hükümleri okuyup
aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
13) İsteklilerin sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olduğunun sözleşme
yapılmasından sonra dahi öğrenilmesi durumunda, sözleşme fesh edilerek TİGEM’e verilmiş olan
tüm teminatları şartı ceza olarak irat kaydedilir. Ayrıca TİGEM’in uğradığı zarar varsa hükmen
tahsil edilir. Bu tür belgeleri ibraz edenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulur.
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14) Müteşebbisin tarımsal alandaki faaliyetlerini gösterir belgeler vermesi.
(sonuçlandırdığı proje ve iş deneyimleri)
- Yukarıdaki esaslar dahilinde konuyla ilgilenen yatırımcılar, ilgilendikleri işletmenin
özelliklerini belirten dosyaları 5.000,- (Beşbin) TL. mukabilinde Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğünden temin edebilirler.
- Dosya içerisinde yer alan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesi Yüksek Planlama
Kurulunca onaylandığından içeriği ve maddeleri üzerinde yasal zorunluluk olmadıkça değişiklik
yapılamaz. Teklif sahipleri bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
- Dosya almayan yatırımcılar; İşletmede inceleme yapamaz, hazırlayacakları projeler ile
sundukları teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Dosya alan talipliler iştirak kurulacak olan Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde proje ve
fizibilite çalışmaları yapmak üzere inceleme yapabilirler.
Proje sahipleri, hazırlamış oldukları proje ve fizibilite raporlarını 06/12/2013 günü saat
17:00’e kadar TİGEM genel evrak servisine vermiş veya bu saatte ulaşacak şekilde posta ile
göndermiş olacaklardır. Süre uzatımı, zaruret olmadıkça yapılmayacaktır.
Yüksek Planlama Kurulu’nun 12.07.2010 tarih 2010/T-18 Sayılı Kararları ile TİGEM ana
statüsünün 5. Maddesinde sayılan amaç ve faaliyetler doğrultusunda hazırlanacak proje ve diğer
tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.
III - Değerlendirmeye Esas Kriterler:
A. PROJE
1 - Yatırım Tutarı,
2 - Yatırım termini
3 - Projenin kârlılık ve verimliliği,
4 - Projenin öz kaynakla finansmanı,
5 - İstihdam,
6 - Projenin işletmeye uygulanabilirliği (hayvancılık yatırımlarına öncelik verilecek),
B. Müteşebbisin Mali Yeterliliği ve Moralitesi
C. Müteşebbisin İş Deneyimi
D. Yıllık Kira Bedeli
IV - Diğer Hususlar
a) TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme sonrası yeterlilik alan teklif sahiplerinden
en yüksek puan alan ilk üç kişi ya da firma “Ortaklık adayı” olurlar. En yüksek puan alan
“Ortaklık adayı” ile iştirak kurma çalışmaları başlatılır.
b) Yeterlilik alan ve “Ortaklık adayı” seçilen istekliler, ortaklık projelerinde
gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının %1 ini geçici teminat olarak yatırırlar. Bu
adaylar, yeterlilik aldıklarının ve ortaklık adayı olduklarının kendilerine bildirilmesinden sonra 15
iş günü içerisinde teminatlarını TİGEM’e vermek zorundadırlar. Teminat olarak;
- Türk Lirası,
- Süresiz banka teminat mektubu kabul edilir.
c) TİGEM’ce yapılan değerlendirmede en yüksek puan alan ortaklık adayı ile
Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde (75.000 dekarlık kısım) TİGEM iştiraki ile Anonim Şirket
kurma esaslarını belirleyen ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan şirket ana sözleşmesi ve
kira sözleşmesinin ilgili bölümleri teklif esaslarında doldurularak proje ve diğer ekleri ile birlikte
karşılıklı paraf ve imza edilir.
d) TİGEM ile iştirak kurulacak yatırımcı firma ya da şahıs arasında karşılıklı imza ve
paraf işleminden sonra, hazırlanan metinler nihai karar için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur.
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Yüksek Planlama Kurulu’nun onayından sonra ortaklık adayı yatırımcıya, kira ve anonim şirket
sözleşmesine ait gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu bir yazı ile bildirilir.
Yatırımcının, bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde kuruluş işlemlerine
başlaması ve en geç 1 (bir) ay içerisinde şirket kuruluşunu tamamlaması gerekir. Şirket
kuruluşunu müteakip, TİGEM’in yazılı talebi üzerine taşınmazın 15 (onbeş) gün içerisinde teslim
alınması şarttır. Aksi takdirde teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir ve şirket tasfiye edilerek
ortaklık çalışmaları sona erdirilir. TİGEM’in bu işlemlerden doğabilecek zarar-ziyanı Ortaklık
Adayından tazmin etme hakkı saklıdır.
e) Davetten başlamak üzere ortaklık kurulması ve işletme taşınmazının devir tesliminin
yapılmasına kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yatırımcılara aittir. Herhangi bir
şekilde ortaklık kurulamaması durumunda, ortaklık adayı ve diğer talipliler yapmış oldukları
masrafların tazmini hususunda TİGEM’den herhangi bir talepte bulunamazlar.
f) Davete icap eden yatırımcılardan projesi ve teklifi, yapılan puanlamada ikinci ve
üçüncü olan ortaklık adayları, birinci olan yatırımcı ile herhangi bir nedenle ortaklık
kurulamaması halinde sıra ile ortaklığa davet edilebilirler. Bu adaylar için de IV-d maddesindeki
süreç aynı şartlarla işletilir.
g) İştirakin tüzel kişilik kazanması ve işletme taşınmazlarının devredilmesinden sonra
yeterlilik alan diğer ortaklık adaylarının geçici teminatları iade edilir. Ancak, birinci ortaklık
adayı ile Şirketin kuruluş çalışmalarının başlatıldığı süreçte geçici teminatını talep eden ikinci
veya üçüncü ortaklık adayları (f) bendinde belirtilen haklarını kaybederler.
h) İştirak şeklinde ortak Anonim Şirket kurma teklifi veren ve TİGEM’le birlikte ortak
iştirak kurulmasına Yüksek Planlama Kurulu’nca nihai karar verilen yatırımcı gerçek ya da tüzel
kişilerin (ortak girişim ve konsorsiyum kabul edilmez) kurulacak şirketteki sermaye payı % 60’ın
altında olamaz.
i) TİGEM, proje ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında firma ya da şahıslardan mali
ve ekonomik durumlarının tetkiki amacıyla her türlü bilgi ve belge isteyebileceği gibi gerekli
gördüğü diğer konulara ilişkin belgeler de isteyebilir, araştırma yapabilir. Mali durumlarının
araştırılmasının istenilmesi halinde onay vermek zorundadırlar.
j) TİGEM dosya alıp teklif veren istekliler ile iştirak kurup kurmamakta serbesttir.
k) Kazımkarabekir Tarım İşletmesi hudut bölgesinde yer aldığından, iştirak kurulacak
firma ya da şahıslarca 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun’u ve
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.
l) İştirake açılacak alan krokide belirtilen ve koordinatları verilen 75.000 dekarlık bir
araziyi kapsamaktadır.
m) İşletme taşınmazları Karasu ve Aras Nehirlerinin sulak alan etkileşim alanı içinde
bulunduğundan her türlü faaliyette 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı ve 26.08.2010 tarih ve 27684
sayılı resmi gazetelerde yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine uyulması, bu
sahada yeni tarım alanı açılmaması şarttır. Arazi üzerindeki diğer sınırlamalar kira sözleşmesinin
arazi varlığına ilişkin bölümünde yer almaktadır.
İş bu ilan icaba davet hükmünde olup, şirket kurma çalışmalarının tamamlanması için bir
ön teklif toplama mahiyetindedir.
ADRES :
Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA
Tel. (0-312) 417 84 70
Faks: (0-312) 425 29 23
8234/1-1
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1 ADET PLANÖR ÇEKER UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet PLANÖR ÇEKER
UÇAK ALIMI 23 EKİM 2013 ÇARŞAMBA günü Saat:14.00’de KAPALI TEKLİF ALMA
usulüyle satın alınacaktır.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve
saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına
vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak belirtilen adresten temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 77
8231/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84016/5 nolu kesin parselasyon planı Belediye
Encümenimizin 22.08.2013 tarih ve 1361/2919 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz
ilan tahtasına asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
ADA/PARSEL
MEVKİİ
44982/1
YENİKENT
44983/1
YENİKENT
44984/1
YENİKENT
44985/1
YENİKENT
44986/1
YENİKENT
44990/1
YENİKENT
44991/1
YENİKENT
8250/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 15.08.2013 gün ve 1311/2816 sayılı kararı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.09.2013 gün ve 2420/5202 sayılı kararı ile onaylanan
55800/Ek nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Gazi mahallesi;
ADA
PARSEL
7356
10
8249/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 29.08.2013 gün ve 1377/2986 sayılı kararı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.09.2013 gün ve 2470/5365 sayılı kararı ile onaylanan
72700/2 nolu parselasyon planı. Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Ergazi mahallesi;
ADA
PARSEL
14928
1
14929
1
8248/1-1
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
1/1000 ölçekli 131 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8247/1-1

—————

1/1000 ölçekli 18097 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8246/1-1

—————

Yenimahalle 60303/5, 60302/2, 60309/1, 60310/1, 60310/2, 60310/3, 60308/2, 60308/3,
60307/1, 60311/1, 60315/1, 60315/2, 60312/1, 60316/1, 60316/2, 60314/1, 60314/2, 60317/2,
60317/3 ve 60317/4 ada/parsellerin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8245/1-1

—————

Kentkoop Mahallesi 14934 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8244/1-1

—————

Yenimahalle Çakırlar Çiftliği mevkii 43020 ada 2 ve 3 parsellerin güneyinde bulunan
genel otopark alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8243/1-1

—— • ——

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
27.09.2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize alınacak
öğretim üyeleri ile ilgili ilanda İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı bir adet
profesör kadrosu ile Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı bir adet profesör kadrosunun
açıklama kısımlarında “Gazetecilik Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim üyesi olarak çalışmış
olmak” yazılması gerekirken sehven yazılmadığı anlaşılmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki
şekilde düzeltilmiştir.
BİRİMİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

Basın Yayın Tekniği ABD

PROFESÖR

1

Basın Ekonomisi ve
İşletmeciliği ABD

PROFESÖR

1

AÇIKLAMA
Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri
alanında almış olmak. Gazetecilik
Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim
üyesi olarak çalışmış olmak.
Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri
alanında almış olmak. Gazetecilik
Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim
üyesi olarak çalışmış olmak.
8260/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 4605-2
Karar Tarihi : 12/09/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/09/2013 tarihli toplantısında; TEİAŞ tarafından
önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2013 yılı 4. çeyreği için 2,03 TL/MWh
olarak onaylanmasına,
karar verilmiştir.
8211/1-1

—————

KURUL KARARI
Karar No : 4605-1
Karar Tarihi : 12/09/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/09/2013 tarihli toplantısında;
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve benzer
şekilde diğer mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle, doğal gaz bağlantısı yapılarak
bağlantı bedelini ödemiş bir adreste değişiklik olması durumunda;
- Yeniden servis hattı yapımı gerektirmeyen, önceki servis hattı ile bağlantının mümkün
olabileceği yeni adreslerde, abone bağlantı bedelinin yeniden ödenmesine lüzum bulunmadığına,
- Yeni bir servis hattı yapılması halinde eski abonelikler iptal edilerek yeniden bağlantı
sözleşmesi imzalanması ve abone bağlantı bedeli ödenmesine,
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve benzer
şekilde diğer mevzuattan kaynaklı zorunluluklar nedeniyle, doğal gaz dağıtım şebekesinde
değişiklikler olması durumunda, oluşan maliyetlerin yatırım harcamaları kapsamında dağıtım
şirketinin tarife hesaplamalarında dikkate alınabileceğine,
karar verilmiştir.
8212/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1103 dosya nolu 02 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ankara
ilinde faaliyet gösteren 71 dosya nolu Denge Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’lerinin şirket unvan
ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle alınan 23.09.2013 tarih ve 7827 sayılı Makam
Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşların Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi
yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
8222/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1912 dosya nolu AYASOFYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
1879 dosya nolu ELYAS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1855 dosya nolu KAFES Yapı Denetim Ltd.
Şti.,
Samsun ilinde faaliyet gösteren 1324 dosya nolu NEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1237 dosya nolu MUKAVEMET Yapı Denetim Ltd.
Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 23.09.2013 tarih ve 7828 sayılı
Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
8223/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/98085

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Nizip İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep/Nizip

Tel-Faks

0 342 517 36 40 – 0 342 517 59 46

E-Mail

150520@meb.k12.tr

Saha Mah. Necip Mahmut Cad.
Adresi

Özel İdare İş Hanı Kat: 4
Nizip/Gaziantep

Posta Kodu

27700

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Kasımoğlu Beyaz Eşya Gaz. Gıda

Adı/Unvanı

İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Fatih Sultan Mah. Şimşek Sok.

No: 48/A Nizip/Gaziantep

No: 22/10 Nizip/Gaziantep
25805554138

Vergi Kimlik/

6310582041

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Nizip Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi

Mehmet Çoban

Cumhuriyet Mah. Yaşar Sok.

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

003811
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8251/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

İl/İlçe

ÇORUM /MERKEZ

Adresi

ÜÇTUTLAR MAH. EŞREF
HOCA CAD. NO:8
MERKEZ/ÇORUM

Tel-Faks

0 (364) 224 02 01 – 0(364) 226 22 64

Posta
Kodu

19000

E-Mail

strateji19@.meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

ERAY MAZAK

Adresi

GÜLABİBEY MAH.
KARAFAKIOĞLU 4. SOK. MAHİR
APT. NO: 15/4 ÇORUM/MERKEZ

T.C. Kimlik No.

22078661686

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

YOK

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

YOK

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

YOK

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı

c-2886 DİK

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(X) Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya
Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8265/1-1
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/187891

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz

Adı

Kurumu Müdürlüğü

İl/İlçe

Sarıçam/Adana
0322 352 74 95-0322 352 68 62

Adresi

Dağçı Mah. 3037 Sk. No:20

Tel-Faks

Posta Kodu

01400

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Tekmar Dağıtım Gıda Tem. İnş.

Adı/Unvanı

Teks. Loj. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşiloba Mah. Vedat Dalokay Hal

Adresi

Kompleksi 5. Peron No:1
Seyhan/Adana

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

8360426475

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Adana Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

57073
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8266/1-1
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/72581

2. Yasaklama Kararı Veren

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

T.C. Bingöl Üniversitesi İdari ve

Adı

Mali İşler Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Mah.

Adresi

Düzağaç

Posta Kodu

12000

İl/İlçe

Bingöl/Merkez

Tel-Faks

0426 216 00 12-0426 216 00 11

E-Mail

imid@bingol.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Deniz Tarım Makinaları

Adı/Unvanı

(Deniz Kaylı)
Yeni Sanayi Sitesi Eski İş Bankası

Adresi

Karşısı No:10 Merkez/Malatya

T.C. Kimlik No.

35434329946

Vergi Kimlik/

5390044962

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Malatya İmalat Demir ve Tamir

Ticaret/Esnaf Odası

Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

44/28557

6. Yasaklama
Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8267/1-1
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/18230

2. Yasaklama Kararı Veren

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş.

Bakanlık/Kurum

Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Adresi

EÜAŞ Seyitömer Termik
Santralı İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kütahya/Merkez
0 274 248 56 60

PK:8 Seyitömer/Kütahya

Tel-Faks
(Pbx) 0 274 248 56 65 -67

Posta Kodu

43130

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

ticaret@somtes.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ege Endüstriyel Kontrol
Adı/Unvanı

Elektromekanik Sanayi ve Ticaret

Mustafa Koç Naymanlar

Limited Şirketi
Yukarı Dudullu Mah. Barbaros
Adresi

Cad. Kutup Sok. No: 8
Ümraniye/İstanbul

T.C. Kimlik No.

Yukarı Dudullu Mah. Barbaros Cad.
Kutup Sok. No. 8 Ümraniye/İstanbul
26224729374

Vergi Kimlik/
3250150860

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

414827

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(2)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8253/1-1
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/92040

2. Yasaklama Kararı Veren

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş.

Bakanlık/Kurum

Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali
İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Milas Ören Karayolu 22. Km.
Adresi
Posta Kodu

Muğla/Milas
0 252 558 02 90 (Tel)

Tel-Faks

Milas/Muğla

0 252 558 02 91 (Faks)

48201

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

info@yeas.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Nur-Bey İnşaat Temizlik Personel
Adı/Unvanı

Hizmetleri Taahhüt Gıda Sanayi
Ticaret Limited Şirketi
Yukarı Nohutlu Mah. Çeşme Sok.

Adresi

Yasemin Apt. No: 3
Merkez/Yozgat

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
6320076414

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası/

Ticaret/Esnaf Odası

Oda Sicil No: 006857

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 2499

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8252/1-1
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/119296

2. Yasaklama Kararı Veren

Başbakanlık

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Tel-Faks

0 312 266 30 35

Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
1- Mete Eripek

Adı/Unvanı

İpek İnş. San. ve Tic. A.Ş.

2- Mete Eripek İnş. San. ve Tic.
A.Ş.

Haceloğlu Mah. Ankara Cad. No: 9
Adresi
Osmaneli/Bilecik
T.C. Kimlik No.

Mete Eripek : 31012164626

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası
Mete Eripek İnş. San.ve Tic. A.Ş.

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Osmaneli-228
Osmaneli-507

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

1
(Bir)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8209/1-1
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/148151

2. Yasaklama Kararı Veren

Başbakanlık

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Tel-Faks

0 312 266 30 35

Bilkent Plaza B1 Blok
Adresi
Bilkent/Ankara
Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
1- Mete Eripek

Adı/Unvanı

İpek İnş. San.ve Tic. A.Ş.

2- Mete Eripek İnş. San. ve Tic.
A.Ş.

Haceloğlu Mah. Ankara Cad. No: 9
Adresi
Osmaneli/Bilecik
T.C. Kimlik No.

Mete Eripek : 31012164626

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası
Mete Eripek İnş. San.ve Tic. A.Ş.

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Osmaneli-228
Osmaneli-507

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

1
(Bir)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

8210/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere

1

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 18/9/2013 Tarihli ve 671
Sayılı Kararı

2

YÖNETMELİKLER
— Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
— Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair
Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer
Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme
Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Petrol ve Doğal Gaz Sanayi-Çelik Sondaj Boruları ile İlgili Tebliğ [TS EN ISO 11961
(No: MSG-MS-2013/24)]
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 107)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 108)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 109)
— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)
(Seri No:105)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 110)
KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/9/2013 Tarihli ve 5535 Sayılı
Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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