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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          13 Kasım 2013
       69471265-305-9647

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Cumhuriyet Bayramı Törenlerine katılmak üzere; 14 Kasım 2013 tarihinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne
kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                13 Kasım 2013
     68244839-140.03-312-651

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 13/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9647 sayılı yazınız.
            Cumhuriyet Bayramı Törenlerine katılmak üzere, 14 Kasım 2013 tarihinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne
kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Kasım 2013
PERŞEMBE

Sayı : 28821



ATAMA KARARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/758
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Orman Genel Müdürlüğüne

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
13/11/2013                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
SINIR TESPİT KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/759
1 – Afyonkarahisar İli Merkez İlçesine bağlı Ataköy, Erenler, Akçin, Bayatçık, İsmailköy,

Küçükçobanlı, Çakırköy, Sadıkbey, Demirçevre ve Kışlacık Köylerinin tüzel kişiliğinin
kaldırılarak Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun
11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
13/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın
(u) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam
on yıl görev yapmış olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer
grup illere atanabilir. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı
grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 II sayılı liste ekteki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
25/10/2011 28095

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/1/2013 28533
2- 18/4/2013 28622
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE

ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla

Mücadele Kanunu uyarınca, kaçak akaryakıt hariç elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan ta-

şıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere

ilişkin masrafların karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

177 ila 180 inci maddeleri, 5607 sayılı Kanunun 9, 10, 11, 16 ve geçici 6 ncı maddeleri ile

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıkonulan taşıtın değeri: Kara taşıtlarında kasko değerini; deniz taşıtlarında, tekne

ve makine sigortasına esas teşkil eden değeri; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtla-

rında ise piyasa değerini,

b) Alıkoyma: 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtın

alıkonmasını,

c) Alkollü içki: Etil alkol, metanol ve alkollü içkileri,

ç) Depolama yeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan taşıtın

muhafaza edildiği yerleri,

d) Döner sermaye: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

e) Elkoyma: 5607 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yakalanan eşyaya el ko-

nulmasını,

f) Elkoyan/Alıkoyan idare/birim: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izle-

me ve araştırmakla görevli birimleri,

g) Eşya: Kaçak akaryakıt hariç 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan her türlü eşya ve

alıkonulan taşıtları,

ğ) Eşyanın değeri: 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ihraç eşyası için FOB, ithal

eşyası için CIF kıymetini veya varsa mahkemece belirlenmiş değerini,
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h) Gümrük idaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen

yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını,

ı) Gümrük mevzuatı: Gümrük idaresince, gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan

kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri,

i) İşletme müdürlüğü: Tasfiye işletme müdürlüklerini,

j) Nükleer madde ve radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile

nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler: 9/9/1991 tarihli ve 20986 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde tanımlanan maddeleri,

k) Nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanlar: 13/9/2007 tarihli ve 26642

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında

İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen hem

nükleer alanda hem de endüstride kullanılabilecek madde, malzeme, ekipman veya bileşenle-

rini,

l) Rayiç bedel: Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım

ve satım bedelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Tespiti, Teslimi ve Muhafazasına İlişkin İşlemler

Eşyanın tespiti

MADDE 4 – (1) Elkonulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin belirlenmesi

amacıyla, elkoyma işlemi sırasında cinsi, miktarı, markası, tipi, modeli, seri numarası ve tüm

ayırt edici özellikleri eşyanın durumunu gösterecek şekilde ayrıntılı olarak tespit edilir.

(2) Eşyanın tahlil edilmesini gerektiren durumlarda ek-1’deki Numune Alma Tutanağı

düzenlenir ve ilgili kuruluşa tahlile gönderilir. Eşyanın özelliğine göre alınacak numunenin en

az iki tahlil yapılmasına yetecek miktarda olması gerekir. Elkonulan eşya çeşidinin birden fazla

olması halinde her çeşit eşyadan yeteri kadar numune alınır.

Eşyanın teslimi

MADDE 5 – (1) Kaçak zannıyla elkonulan eşya ile alıkonulan taşıt en yakın gümrük

idaresine, gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması halinde bünyesinde kaçak

eşya depolama yeri bulunan idareye teslim edilir. Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yük-

lenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi hizmetler elkoyan/alıkoyan birimlerce sağlanır.

(2) Eşya veya taşıtın tesliminde miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi

ayırt edici özelliklerini belirten ek-2’deki Kaçak Eşya Teslim Tutanağı veya ek-3’deki Taşıt

Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenir.

(3) Aşağıda sayılan eşya ve taşıtlar, elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idareye teslim

edilir:

a) Deniz taşıtları; sahibi tarafından teslim alınmayan deniz taşıtları tasfiye edilinceye

kadar gümrük idaresince belirlenen liman başkanlıklarının gözetiminde en yakın liman işlet-

mesine,
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b) Hava taşıtları; Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlüklerine,

c) Nükleer madde ve radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile

nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler ve nükleer çift kullanımlı madde, mal-

zeme ve ekipman; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonu-

cunda bu Kuruma veya bu Kurumun teknik, donanım ve yapısal inceleme ve değerlendirmesi

sonucunda uygun göreceği yerlere,

ç) Kimyasal maddeler; Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkoloidleri Fabrikasına veya

kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşlarına,

d) İlaçlar ve sular; Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine veya benzer eşyanın üretimini

yapan kamu kurum ve kuruluşlarına,

e) Gıda maddeleri, hayvansal ürünler, su ürünleri ve canlı hayvanlar; Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimlerine, uygun tesise sahip kamu kurum ve kuruluşlarına,

f) Kıymetli maden ve taşlar ile Türk Lirası banknotlar, döviz, efektif, sahte paralar; Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine,

g) Kültür ve tabiat varlıkları; işlemleri tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakan-

lığına bağlı müzelere, müzesi olmayan illerde il kültür ve turizm müdürlüğü veya bağlı birimleri

aracılığıyla en yakın ilde bulunan müze müdürlüklerine,

ğ) Nesli tükenmekte olan canlı hayvan ve bitkiler; Orman ve Su İşleri Bakanlığının

ilgili birimlerine, hayvanat bahçelerine, botanik bahçelerine ve belediyelere,

h) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan

kitap, dergi, resim, tablo, kaset, CD, VCD, DVD gibi mevcut materyaller veya ileride bulunacak

teknik imkanlardan yararlanılarak üretilecek taşıyıcı materyallere tespit edilen eser ve yapımlar;

Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri veya anılan Bakanlıkça uygun görülecek yerlere.

(4) Yukarıda sayılan yerlere teslimi mümkün olmayan eşya ve taşıtlar ile muhafazası

özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya, bü-

yükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile eşyanın özellik, miktar ve ön-

celik sırasına göre doğrudan ilgili idareye, fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları

ile özel kişi ve kuruluşların depolarına, bunun mümkün olmaması halinde uygun görülecek

yerlere elkoyan birimlerce tutanakla teslim edilir. Ancak nükleer madde, radyoaktif madde,

radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler

özel kişi ve kuruluşların depolarında depolanamaz.

(5) Silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ve türevlerinin tesliminde ilgili mevzuat

çerçevesinde işlem yapılır.

(6) Yukarıdaki fıkralara göre teslimi mümkün olmayan eşyanın, yediemin olarak teslimi

mümkündür.
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(7) Eşyanın, soruşturma ve kovuşturmanın yapılacağı yerin dışında muhafaza edilmesi

halinde tahlil, inceleme veya keşif yapılabilmesi için yeteri kadar numune el koyan idarece alı-

narak en yakın gümrük müdürlüğüne gönderilir ve bu durum soruşturmayı yürüten makama

iletilir.

(8) Teslim tutanağının bir örneği düzenlenme tarihini takip eden üç iş günü içinde ilgili

müdahil gümrük müdürlüğüne gönderilir.

Eşyanın muhafazası

MADDE 6 – (1) Elkonulan eşyanın veya alıkonulan taşıtın niteliğinin değişmesini,

bozulmasını ve diğer eşya ile karışmasını engelleyecek her türlü tedbir muhafaza edenlerce

alınır.

(2) Nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer

veya radyoaktif atık niteliği taşıyan madde veya nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve

ekipmanın yakalanması halinde, yakalayan birim tarafından derhal telefon ve faks gibi haber-

leşme araçlarıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna, valiliğe ve gümrük idaresine bildirilerek,

yakalanan eşyanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları tarafından veya kontrolünde anı-

lan Kurumun uygun göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca Kurum

talimatları doğrultusunda gerekli inceleme, test ve ölçümler ile eşyanın muhafaza edilmesine,

korunmasına, taşınmasına yönelik tespitler yapılarak ve gerekli tedbirler alınarak muhafaza

edilmesi için uygun yerlere götürülür. Bu nitelikteki eşya bulunduğu yerden ancak, Türkiye

Atom Enerjisi Kurumunun izniyle, gümrük idaresinin bilgisi dahilinde çıkartılabilir. Diğer eş-

yanın bulunduğu yerden çıkartılması ise gümrük idaresinin yazılı bildirimi üzerine yapılır.

(3) Elkonulan eşyayı veya alıkonulan taşıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, eşyanın

niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire (nükleer madde, radyoaktif madde,

radyoaktif bulaşma bulunan maddeler hariç) ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler

haricinde, eşyayı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorunda-

dırlar. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü eş-

yanın niteliğinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması halinde durum, olayı

kanıtlayıcı resmî belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine bildirilir. Gümrük müdürlüğünce

de soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı ilgili adli birime bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçkilere İlişkin İşlemler

Muhafaza, teslim ve numune alınması

MADDE 7 – (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu ku-

rumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan tütün

ve tütün mamulleriyle alkollü içkilerin teslimine ilişkin işlemler, elkoyan idarece 5 inci madde

hükümlerine göre yapılır.
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(2) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygu-

lanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün ma-

mulleri ile alkollü içkilerden elkoyan idarece; cinsi, nevi, markası ve ebatı itibariyle tahlil, in-

celeme veya keşif yapılabilmesi için yeteri kadar numune alınır.

(3) Numune miktarı her bir cins, nevi, marka ve ebat itibariyle paketlenmiş sigara, puro

ve sigarillo, nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün ve tütün mamullerinden yirmi paket,

alkollü içkilerden üç şişeden az olmamalıdır. Numune; kutu, paket veya koli olarak alınabilir.

Tütün veya tütün mamulü cinsi eşyanın dökme olması halinde eşya karıştırılarak üç kilogram-

dan az olmamak üzere numune alınır. Elkonulan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin

yukarıda belirtilen numune miktarından daha az miktarda olması durumunda, tamamı muhafaza

edilir. Alınan numuneler, Numune Alma Tutanağına bağlanarak mühürlenmiş uygun kap içe-

risine konulur.

(4) Alınan numuneler, davaya müdahil gümrük müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca söz

konusu işlemlere ait belgeler adli makamlara yapılan bildirimlere veya fezlekelere eklenir. Ko-

vuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip, numuneler muha-

faza eden birim tarafından imha edilerek tutanağa bağlanır.

(5) Tütün ve tütün mamulü kabul edilmeyen makaron ve yaprak sigara kâğıtları ile ya-

bancı bandrollü sigaralar veya bu sigaralarda kullanılacak bandroller için de birinci fıkra uya-

rınca işlem yapılır.

Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhası

MADDE 8 – (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu ku-

rumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan

tütün ve tütün mamulleri öğütülerek, sanayi tesislerinde yakılarak, parçalanarak, silindir ile

ezilerek, toprağa gömülerek; alkollü içkiler dökülerek, kırılarak ve benzeri uygun yöntemlerle

tamamen değersiz veya kullanılamaz hale getirilerek elkoyan idarece komisyon marifetiyle

imha veya bertaraf edilir.

(2) İmha veya bertaraf işlemlerinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve

bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde, insan, hayvan, bitki ve

çevre sağlığının göz önünde bulundurulması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin kullanıl-

ması gerekir.

(3) İmhayı gerçekleştirecek idarece, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatından

ve ilgili belediyeden birer kişinin imha veya bertaraf işlemi sırasında hazır bulunması için bil-

dirimde bulunulur. Bunlardan katılım olmaması halinde imha komisyonunca, imha veya ber-

taraf işlemi gerçekleştirilir.

(4) Eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline

boşaltılması ve imha aşamalarının video çekimleri yapılarak, imhayı yapan birim tarafından

kaset, CD, bilgisayar gibi materyaller kullanılmak suretiyle elektronik ortamda beş yıl süreyle
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muhafaza edilir. Yapılan işlem sonucunda ek-4/B’deki İmha/Bertaraf Tutanağı düzenlenir. An-

cak, eşyanın imhasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalar tarafından ya-

pılması halinde, eşya için imha edileceği yere veya bu yere teslimini sağlamak amacıyla depo-

lanacağı yere teslimine dair tutanakları ile eşyanın imhasının yapıldığına ilişkin bildirimlerin

ilgili dosyasında muhafaza edilmesi yeterlidir.

(5) İmha kararlarına ve imha sonucunda düzenlenecek imha tutanaklarına her yıl itiba-

riyle birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyasına konulur. Birden fazla elkoyma

tutanağı kapsamı eşyanın imhasının birlikte yapılması halinde bunlar için tek bir imha tutanağı

düzenlenebilir.

(6) İmha yapılırken, elkoyan biriminin imkânlarının yeterli olmaması halinde varsa iş-

letme müdürlüklerinin teknik ve fiziki imkânları, araç ve gereçleri kullanılabilir.

(7) İmhada, yükleme, boşaltma, nakliye, depolama, imha ücreti gibi tüm maliyet un-

surları göz önünde bulundurulur.

İmha komisyonunun kuruluş, görev ve çalışması

MADDE 9 – (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu ku-

rumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan

tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imha komisyonu, elkoyan idare amirinin görev-

lendireceği başkan ve en az iki üyeden oluşur.

(2) İmha işlemleri sırasında güvenlik ve yangın önlemeye ilişkin önlemler imha ko-

misyonu tarafından alınır.

(3) Komisyonca alınan ek-4/A’daki İmha Kararı ve ek-4/B’ye göre düzenlenen

İmha/Bertaraf Tutanağı, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları

belirtilerek imzalanır.

(4) İmha tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, imhayı gerçekleştiren idarece soruştur-

mayı yürüten adli birimlere gönderilir.

(5) Komisyonca yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, davaya müdahil gümrük

idaresine gönderilir.

Bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan tütün ve tütün

mamulleri ile alkollü içkilerin imhası

MADDE 10 – (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu ku-

rumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan tütün

ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler için anılan Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hü-

kümleri uyarınca, elkoyma tarihinden itibaren altı ay içerisinde soruşturma aşamasında elkoyan

idarece hakimden, kovuşturma aşamasında müdahil idarece mahkemeden imhası yapılmak

üzere tasfiye kararı verilmesi talep edilir. Adli makamlarca aksine verilmiş bir karar bulunma-

ması halinde, el koyma tarihinden itibaren altı aylık sürenin dolmasından sonra 7 nci maddede
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yazılı miktarlarda numune alınarak eşya imha edilir. Eşyanın imhası yapılmadan önce üzerle-

rinde sahte olarak üretilmiş bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretler varsa

ayrıştırılır ve kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip bun-

larla ilgili işlemler karar doğrultusunda yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elkonulan Eşya ile Alıkonulan Taşıt İçin Yapılacak Masrafların

Karşılanmasına İlişkin İşlemler

Eşyanın muhafaza süresi ve ücret tarifesi

MADDE 11 – (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak zannı ile elkonulan eşya ile alıko-

nulan taşıtın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren;

a) Mahkemece sahibine iadesine karar verilen eşyanın, kararın gümrük müdürlüğünce

eşya sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden 30 uncu gün dahil,

b) Eşyanın müsaderesi veya tasfiyesi yönünde karar verilmesi durumunda, işletme mü-

dürlüğünce teslim alındığı tarihe kadar,

c) Eşya veya taşıtın satış suretiyle tasfiye edilmesi durumunda, satın alanın teslim alması

için geçen ek süreler hariç, teslim alma tarihine kadar,

geçen süre eşyanın muhafaza süresidir.

(2) Eşyanın muhafaza ücreti, eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir olarak uygu-

lanır. Korunması, soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat gerektiren eşyanın muhafaza-

sında muhafaza ücreti olarak eşyanın değerinin binde dördü uygulanır.

(3) Muhafaza edilen motorlu araçlar için maktu olarak;

a) İş makineleri adet başına 8,00 TL,

b) Tır, kamyon ve otobüs adet başına 7,50 TL,

c) Minibüs, midibüs ve kamyonet adet başına 5,50 TL,

ç) Diğer binek ve yük vasıtaları adet başına 4,00 TL,

d) Engellilere mahsus motorlu ve/veya akülü araçlar ile motorlu bisikletler adet başına

1,00 TL,

e) Boş konteynerin muhafaza edilmesi halinde konteyner başına 5,50 TL,

f) Eşyanın konteyner içinde muhafaza edilmesi halinde ise konteyner başına 6,50 TL,

g) Deniz ve hava taşıtlarının uzunluğu esas alınarak metresi 1,00 TL,

günlük ücret uygulanır.

(4) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarısı oranında uygulanır.

(5) Ücret hesabında, eşyanın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz.

(6) Muhafaza ücreti eşya veya taşıtın değerinin yüzde otuzunu geçemez.

(7) Canlı hayvanlarda adet başına günlük yem gideri ile gerekmesi halinde tedavi ve

ilaç gideri karşılanır.
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(8) Eşyanın yediemin olarak tesliminde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen usul ve

esaslara göre tespit edilir ve ödenir. Sahibine yediemin olarak verilen eşya için herhangi bir

ödeme yapılmaz.

Satışı yapılan eşya veya taşıtın muhafaza ücreti

MADDE 12 – (1) Gümrük idaresi dışında muhafaza edilen eşya veya taşıtın satış su-

retiyle tasfiyesi halinde, alıcısına teslim tarihine kadar muhafaza ücreti karşılığı olarak satış

bedelinin yüzde onbeşi döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenir. Ödenecek bu tutar hiçbir

şekilde 11 inci maddeye göre ödenecek azami haddi geçemez. Eşya veya taşıtın farklı depolama

yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda, söz konusu ücret, muhafaza süreleri dikkate alınarak

paylaştırılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında muhafaza edilen eşya ile taşıt için mevzuatlarında

muhafaza ücreti alınacağına dair açıkça hüküm bulunmayan hallerde, döner sermaye işletmesi

bütçesinden 11 inci maddeye göre muhafaza ücreti ödenmez.

İmha veya tahsis edilen eşya ile taşıtın muhafaza ücreti

MADDE 13 – (1) Elkonulan eşya veya alıkonulan taşıtın bedelsiz olarak tahsisi veya

imhası halinde, eşya veya taşıtı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için

verilecek ücretler, işletme müdürlüğünce döner sermaye işletmesi bütçesinden 11 inci maddeye

göre ödenir.

Elkonulan eşya ile alıkonulan taşıt için yapılacak masrafların karşılanması

MADDE 14 – (1) Kaçak akaryakıt hariç elkonulan veya alıkonulan her türlü eşya ve

taşıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle

el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar, döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır.

Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

(2) Satılarak bedeli emanet hesabına alınan eşya ile taşıtın sahibine iadesine karar ve-

rilmesi halinde, satış bedeli 4458 sayılı Kanunun 180 inci maddesi ve 25/6/2013 tarihli ve

28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde elkoy-

ma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte döner sermaye bütçe-

sinden hak sahibine ödenir.

Nakliye, yükleme, boşaltma ve imha masrafları

MADDE 15 – (1) Elkonulan eşyanın gümrük idaresine veya muhafaza edileceği yere

kadar, eşyanın elkonulduğu araçla naklinin mümkün olması, elkoyan idareye veya gümrük ida-

resine ait uygun araç olması durumlarında öncelikle bu imkânlar kullanılır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre eşya ve taşıtın naklinin mümkün olmaması duru-

munda, elkonulan eşyanın veya alıkonulan taşıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere

teslimine kadar yapılması gereken zorunlu nakliye, yükleme, boşaltma ve imha masrafları için

elkoyma işlemini yapan idare amirinin görevlendireceği personelce, 31/12/2005 tarihli ve
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26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Bel-

geleri Yönetmeliği ekine uygun olan ve idare amirince imzalanacak ek-5’deki Piyasa Fiyat

Araştırması Tutanağı ile elkoyma tutanağının birer örneği ilgili işletme müdürlüğüne gönderi-

lerek, harcamanın yapılabilmesi için ek-6’daki Harcama Talimatına bağlanması talep edilir.

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, il veya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu

kurumu niteliğine haiz meslek kuruluşları tarifelerinden yararlanılarak, yoksa piyasadan fiyat

araştırması yapılarak düzenlenir.

(3) Döner sermaye işletmesi müdürlüğü, kendisine ulaşan belgeleri inceler ve ödenek

kontrolünü yaparak düzenleyeceği harcama talimatını Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

gönderir. Onaylanan harcama talimatının bir örneği bölge müdürlüğünce elkoyan idareye gön-

derilir.

(4) Elkoyan idare, onaylanan harcama talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını

gerçekleştirir.

Piyasa araştırması yapılmadan mal ve hizmet alımı

MADDE 16 – (1) Mal ve hizmet alımlarında;

a) İhtiyacın tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi bi-

rim amiri tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olmasının belgelenmesi,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluş-

lardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel ki-

şiliği haiz kuruluş olması,

halinde piyasa araştırması yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ödeme belgesinin düzenlenmesine ilişkin işlemler

MADDE 17 – (1) Elkoyan idarece harcama talimatına istinaden harcama konusuna

ilişkin; fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya kanunen

bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yö-

netmeliği eki örnek-1 Harcama Pusulası ile varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer bel-

geler ödeme belgesine bağlanmak üzere ek-7’deki tabloda yer alan sorumluluk alanındaki ilgili

döner sermaye işletme müdürlüğüne gönderilir.

(2) Döner sermaye işletme müdürlüğü kendisine ulaşan harcamaya ilişkin belgeleri

ödeme belgesine bağlayarak harcama yetkilisinin onayına sunar.

(3) Harcamaların gerçekleştirilmesi sırasında mal veya hizmet alımını ve ödemesini

gerçekleştiren birimler, bu işlemlerin yasal mevzuata uygun yapılmasından sorumludur.

İşletme müdürlüklerince yapılacak masraflar

MADDE 18 – (1) Kaçak akaryakıt hariç elkonulan ve alıkonulan her türlü eşya ve ta-

şıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası kapsamında; araç-

gereç ve teknik cihazların alımı ve kiralanması ile güvenlik, hamaliye, bakım-onarım ve benzeri
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zorunlu hizmetlerin alınması ve yaptırılmasına ilişkin masraflar 4734 sayılı Kanun hükümleri

uygulanmadan, işletme müdürlüklerince döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanır. İşlet-

me müdürlüğü tarafından, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı ve Harcama Talimatı ile fatura

veya fatura yerine geçen belgeler ile varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler öde-

me belgesine bağlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili öngörülmeyen durum-

ların ortaya çıkması halinde inceleyip sonuçlandırmaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre elkonulan her

türlü eşya ve alıkonulan taşıma araçlarının; 11/4/2013 tarihine kadar muhafazası, depolanması,

yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, gümrük idaresince ge-

nel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.

(2) 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre elkonulan kaçak akaryakıt hariç her

türlü eşya ve alıkonulan taşıma araçlarının 11/4/2013 tarihinden sonra muhafazası, depolan-

ması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle gerçekleşen masrafları, dö-

ner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır. Ancak 11/4/2013 tarihinden bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan masraflarda; rayiç bedel göz önünde bulunduru-

larak fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer

belgelerin ibraz edilmesini müteakip ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

(3) 11/4/2013 tarihinden önce 5607 sayılı Kanun kapsamında el konulmuş olup ancak

gümrük idaresine teslim edilmemiş ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol,

etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile etil

alkol, metanol ve alkollü içkiler imha edilmeden önce numune alınır. Numune dışındaki söz

konusu eşyanın imhası 8 inci maddeye göre yapılır.

(5) 11/4/2013 tarihinden sonra gümrük idaresine teslim edilen ve üzerinde bandrol, eti-

ket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün mamulleriyle alkollü

içkilerin imhası, gümrük idaresiyle birlikte el koyan idarelerce 8 inci maddeye göre müştereken

yapılır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teş-
kilatı olan il ve ilçe göç idaresi müdürlüklerinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını dü-
zenlemek, bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; bu
müdürlüklerin iş ve işlemlerinin idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uy-
gun olarak düzenli, insan odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ-
lamaktır.

(2) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının kuruluş, görev, yetki
ve sorumlulukları ile taşra teşkilatında yer alan birimlerin görev tanımları ve çalışmalarına iliş-
kin usul ve esasları ile bu teşkilatta çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanununun 106 ncı, 109 uncu ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
d) İl Müdürü: İl Göç İdaresi Müdürünü,
e) İl Müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
f) İlçe Müdürü: İlçe Göç İdaresi Müdürünü,
g) İlçe Müdürlüğü: İlçe Göç İdaresi Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

İl ve ilçe müdürlüklerinin kuruluşu

MADDE 4 – (1) Kanunun 109 uncu maddesi uyarınca her ilde il müdürlüğü ve ilçelerde
ilgili mevzuat uyarınca ilçe müdürlüğü kurulur.

(2) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde il müdürlüklerine bağlı olarak hizmet
vermek üzere geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları
sığınma evi kurar, işletir veya işlettirir.
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(3) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü iş ve işlemler; illerde, Genel Müdürlü-

ğün taşra teşkilatı olarak kurulan ve valiliğe bağlı olarak görev yapan il müdürlüğü ile bu mü-

dürlüğe bağlı geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları

sığınma evi; ilçelerde ise kaymakamlığa bağlı olarak görev yapan ilçe müdürlüğü tarafından

yürütülür.

(4) İl ve ilçe müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

İl müdürlüğünün görevleri

MADDE 5 – (1) Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde il müdürlüğünün görevleri

şunlardır:

a) Düzenli ve düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında Genel Müdürlükçe belir-

lenen görevleri yürütmek.

d) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu ku-

rum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yabancılar, uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleri ile vatansızlar ve insan

ticareti mağdurlarının kendilerine mevzuat kapsamında tanınan haklara erişimini sağlamak

amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

h) Kanunda öngörülen kurul ve komisyonların aldığı kararların uygulanması amacıyla

çalışmalar yapmak.

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerine destek vermek ve

bu faaliyetlerin sonuçlarını takip etmek, proje tekliflerini Genel Müdürlüğe sunmak.

i) Görev alanlarıyla ilgili konularda üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum kuru-

luşları ve özel sektörle iş birliği yapmak.

j) Genel Müdürlük göç araştırmalarına destek vermek.

k) Kanun kapsamında işlem görenlerin kişisel verilerini ilgili mevzuata ve taraf olunan

uluslararası anlaşmalara uygun olarak almak, korumak, saklamak ve kullanmak.

l) Kanun ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görev alanıyla ilgili verileri topla-

mak ve analiz etmek.

m) İlde bulunan insan ticareti mağdurları sığınma evi, geri gönderme ile kabul ve ba-

rınma merkezlerinin iş ve işleyişine ilişkin Genel Müdürlükçe verilecek görevleri yapmak.

n) İl müdürlüğünün işleyişi ve personeliyle ilgili düzenleyici tedbirleri almak ve uygu-

lamak.

o) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili iş ve işlemlerden dolayı Genel Müdürlük

veya taşra birimleri husumetiyle açılan ve il müdürlüklerine intikal eden yargı mercilerindeki

davaları ikame, takip ve müdafaa ile icra dosyalarını takip etmek.
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ö) Geri gönderme merkezleriyle ilgili olarak; düzensiz göçmenlerin geri gönderme mer-

kezine giriş işlemlerini yapmak, geri gönderme merkezinin kurallara uygun şekilde işleyişini

sağlamak, geri gönderme merkezlerindeki sınır dışı edilecek yabancılarla ilgili iş ve işlemleri

yürütmek, yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetlerinin ücretsiz

verilmesini sağlamak, yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve

bunlarla görüşme yapabilme, telefon hizmetlerine erişme imkânını sağlamak, yabancıya; zi-

yaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek

Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânını sağlamak, çocukların yüksek yararını gözetmek,

aileler ve refakatsiz çocukların imkânlar ölçüsünde ayrı yerlerde kalmaları için uygun ortam

hazırlamak, çocukların eğitim ve öğretimi konularında ilgili birimle işbirliği yapmak, geri gön-

derme merkezini ziyaret etme izni verilen kurum veya kuruluşların ziyaretlerini sağlamak.

p) Kabul ve barınma merkezleriyle ilgili olarak; uluslararası koruma başvuru veya statü

sahipleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu kişilerin merkezlerin kapasitesine bağlı olarak

barınma, iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, merkezde barınanlarla ilgili

sevk/takip ve merkezler arası koordinasyonu sağlamak, merkezin iyileştirilmesine yönelik ge-

rekli çalışmaları koordine etmek.

r) İnsan ticareti mağdurları sığınma evleriyle ilgili olarak; insan ticareti mağdurlarının

sığınma evine giriş işlemlerini koordine etmek, insan ticareti mağdurlarının sığınma evinde

barınmasını sağlamak, sağlık hizmetlerine, psikolojik desteğe, sosyal hizmet ve yardımlara,

hukuki yardıma, eğitim ve öğretime, mesleki eğitim ve işgücü piyasasına ve diğer uygun gö-

rülen hizmetlere erişimini temin etmek, insan ticareti mağdurlarının bu alanda faaliyet gösteren

ilgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek danışmanlık

hizmetlerine erişimini temin etmek, insan ticareti mağduru çocuk ise 3/7/2005 tarihli ve 5395

sayılı Çocuk Koruma Kanununun yetkili ve görevli kıldığı makam veya merciiler ile iletişime

geçmek, insan ticareti mağduru yabancı ise tercüme hizmeti sağlanması, vatandaşı olduğu ül-

kenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası halinde bilgi verilmesi, vatandaşı olduğu ülke

büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşme imkânı tanınmasına ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek, vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkeye gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin

güvenli geri dönüşlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kolluk ve ilgili makamlarla koor-

dine içinde yürütmek.

s) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İl müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) İl müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hiz-

met kalite standartlarına uygun olarak yürütmek.

b) Personelin performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, disiplin iş-

lemlerini yürütmek.

c) İl Müdürlüğünün ve bağlı birimlerin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, çalışmala-

rının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaçların

karşılanmasını sağlamak.
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ç) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürü-

tülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

d) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İl müdürü, sınırları açıkça belirtilmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kıs-

mını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(3) İl müdürü;

a) Sahip olduğu ve Genel Müdür tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak-

tan, görevlerin mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve yıllık programlarda yer alan esaslara

uygun ve zamanında yapılmasından dolayı Genel Müdürlüğe,

b) Kendisine verilen görevlerin, valiliğin mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ile çalışma

esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden valiliğe,

karşı sorumludur.

İlçe müdürlüğünün görevleri

MADDE 7 – (1) Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilçe müdürlüğünün gö-

revleri şunlardır:

a) Düzenli ve düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) 5543 sayılı Kanun kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütmek.

d) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu ku-

rum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yabancılar, uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleri ile vatansızlar ve insan

ticareti mağdurlarının kendilerine mevzuat kapsamında tanınan haklara erişimini sağlamak

amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

h) Kanunda öngörülen kurul ve komisyonların aldığı kararların uygulanması amacıyla

çalışmalar yapmak.

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerine destek vermek ve

bu faaliyetlerin sonuçlarını takip etmek, proje tekliflerini İl Müdürlüğüne sunmak.

i) Görev alanlarıyla ilgili konularda üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum kuru-

luşları ve özel sektörle iş birliği yapmak.

j) Kanun kapsamında işlem görenlerin kişisel verilerini ilgili mevzuata ve taraf olunan

uluslararası anlaşmalara uygun olarak almak, korumak, saklamak ve kullanmak.

k) Kanun ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görev alanıyla ilgili verileri top-

lamak ve analiz etmek.
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l) İlçe müdürlüğünün işleyişi ve personeliyle ilgili her türlü düzenleyici tedbiri almak

ve uygulamak.

m) İl Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) İlçe müdürlüğü, birinci fıkrada sayılan görevler ile Kanun ve ilgili diğer mevzuat

kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen ve valilikçe devredilen yetki çerçevesinde verilen

görevlerin ifasından sorumludur.

İlçe müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) İlçe müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hiz-

met kalite standartlarına uygun olarak yürütmek.

b) Personelin performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, disiplin iş-

lemlerini yürütmek.

c) İlçe Müdürlüğünün ve bağlı birimlerin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, çalışma-

larının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaç-

ların karşılanmasını sağlamak.

ç) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürü-

tülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

d) İl müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İlçe müdürü, sınırları açıkça belirtilmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir

kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(3) İlçe müdürü;

a) Sahip olduğu ve il müdürü tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan,

görevlerin mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve yıllık programlarda yer alan esaslara

uygun ve zamanında yapılmasından dolayı il müdürlüğüne,

b) Kendisine verilen görevlerin, valiliğin mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ile çalışma

esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden kaymakamlığa,

karşı sorumludur.

İl ve ilçe müdürlüğü personeli

MADDE 9 – (1) İl ve ilçe müdürlükleri; il veya ilçe müdürü ile iş yoğunluğu dikkate

alınarak il göç uzmanı, il göç uzman yardımcısı, avukat, mütercim, çözümleyici, programcı,

sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve diğer personelden oluşturulur.

(2) İl müdürlüğüne bağlı müdürlükler; merkez müdürü veya insan ticareti mağdurları

sığınma evi müdürü ile iş yoğunluğu dikkate alınarak il göç uzmanı, il göç uzman yardımcısı,

avukat, mütercim, çözümleyici, programcı, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve diğer per-

sonelden oluşturulur.

İl göç uzmanı ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) İl göç uzmanı ve uzman yardımcısının görev, yetki ve sorumluluk-

larında; 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yö-

netmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.
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(2) Verilen işleri mevzuata, stratejik plan ve yıllık programlara uygun olarak ve süresi

içinde yerine getirmekten dolayı uzmanlar il/ilçe müdürüne karşı, uzman yardımcıları ise bir-

likte çalıştıkları uzmana ve il/ilçe müdürüne karşı sorumludur.

İl ve ilçe müdürlüğünde çalışan diğer personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan diğer personel, kendisine ve-

rilen görevleri zamanında, mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve yıllık programlarda yer

alan esaslara ve müdürlüğün mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ve çalışma esas ve ilkelerine

göre yürütülmesinden il ve ilçe müdürüne karşı sorumludur.

İl ve ilçe müdürlükleri ile ilgili diğer hususlar

MADDE 12 – (1) İlçe müdürlüğü bulunmayan ilçelerde, Genel Müdürlüğün görev ve

yetki alanına ilişkin hususlardaki iş ve işlemler il müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) İl ve ilçe müdürlüklerinin kendi aralarında, Genel Müdürlük ve diğer kurum ve ku-

ruluşlar ile yapacağı yazışmalar, Vali veya Kaymakam ya da yetki verdiği görevlilerin imzaları

ile yapılır. Ancak, teknik, istatistikî bilgileri içeren ve mali konulardaki yazışmalar doğrudan

yapılabilir.

(3) İl ve ilçe müdürlükleri, yabancı ülke, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile doğrudan

yazışma yapamaz, diyalog kuramaz. Ancak, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi ha-

linde uluslararası kurum ve kuruluşlar ile diğer ülkelerin göç idareleriyle ortak proje ve çalış-

malar yürütebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İş ve işlemlerin yürütülmesi

MADDE 13 – (1) İl ve ilçe müdürlüklerinde çalışma konuları ile bürolardaki iş ve iş-

lemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve esaslar, kullanılacak formlar ve iş akışı ile

diğer teknik hususlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde, idari düzenlemeler ile uygulamaya yön

verebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 8/6/2011 tarihli ve

27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev

ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri 11/4/2014 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Liman
Devleti Denetimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 10/6/1946
tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Gemi denetim görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İdare tarafından liman devleti kontrolü yapmak üzere yetkilendirilmiş olmak.
b) Bayrak devleti sürveyörü olarak, gemilerin Sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyarınca

denetlenmesi ve sertifikalandırılması konusunda bir yıllık hizmeti tamamlamış olmak ve aşa-
ğıdaki şartlardan en az birini taşımak;

1) 1600 GT veya daha üstü gemilerde uzakyol güverte zabiti olarak en az 5 yıl çalışmış
olmak ve bu gemiler için kaptan yeterliliğine sahip olmak.

2) 3000 KW veya daha üstü güçle çalışan gemilerde uzakyol makine zabiti olarak en
az 5 yıl çalışmış olmak ve bu gemiler için başmühendislik yeterliliğine sahip olmak.

3) Gemi inşa mühendisi, makine mühendisi veya gemi ile ilgili bir alanda mühendis
olmak ve gemi denetimiyle ilgili yapılacak sınavda başarılı olmak ve bu alanda en az beş yıl
çalışmış olmak.

4) İdare tarafından belirlenmiş dengi bir yeterliliğe sahip olmak.
c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen şartlara alternatif olarak, gemi denetim görev-

lilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
1) Denizcilik ile ilgili bir üniversitede lisans seviyesinde eğitim almış olmak.
2) Gemi emniyet ve denetimi ile ilgili eğitim almış ve yeterlilik kazanmış olmak.
3) Bayrak devleti sürveyörü olarak gemilerin Sözleşmelere uygun denetlenmesi ve ser-

tifikalandırılması konusunda iki yıllık hizmeti tamamlamış olmak.
ç) Denetlenecek gemilerdeki mürettebat ile İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
d) Uluslararası Sözleşmelerin hükümleri ve Liman Devleti Kontrolü ile ilgili yeterli

bilgiye sahip olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Gemi denetim görevlileri, idari yönden bulundukları liman başkanına,

mesleki ve teknik konularda ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç-
sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev
yaparlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, beşinci
fıkrasının (a) bendi ile (ç) bendi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(1) Gemi denetim görevlisi, yaptığı denetimde asgari olarak;  Ek-2’de ve IMO’nun
A.1052 (27) sayılı kararının eklerinden Ek-12’de yer alan belge ve dokümanları inceler, hijye-
nik koşullar ile makine dairesi ve yaşam mahalli de dahil olmak üzere geminin genel durumunu
denetler.”

“(3) Denetimlerden sonra, geminin veya ekipmanlarının durumunun veya personelin,
sözleşmelerin öngördüğü gerekleri karşılamadıklarına dair açık gerekçeler mevcut ise, gemi-
deki faaliyetlerin uygunluğunun denetimini içeren detaylı denetim yapılır. Bu durumda gemi
denetim görevlisi bu Yönetmelikte, IMO’nun A.1052 (27) sayılı kararında, Türkiye’nin taraf
olduğu liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarında ve Sözleşmelerde belirtilen usul ve
esasları uygular.”

“a) Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Prensipleri  (A.1047 (27) sayılı IMO
kararı) ve ekleri.”

“ç) Liman devleti denetimi ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu diğer mutabakat muhtı-
ralarında ve A.1052 (27) sayılı IMO kararı ve eklerinde belirtilen Liman Devleti Denetimi
Usulleri.”

“(8) 500 GRT altındaki gemilerin denetimlerinde, gemi denetim görevlisi yürürlükteki
sözleşmelerin uygulanabilir gerekliliklerini ve Sözleşmelerin kapsamına girmeyen konularda
geminin emniyet, sağlık veya çevreye açıkça tehlike oluşturmamasının sağlanması için gerekli
faaliyetleri icra eder. Bu fıkranın uygulanmasında gemi denetim görevlileri IMO’nun A.1052
(27) sayılı kararı ve eklerini rehber olarak kullanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Denetim sonucunda, Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirlenmenin Önlenmesi İçin
Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM Kod) uyarınca verilen emniyet yönetimi belgesi
veya uygunluk belgesinin nüshasının, denetim tarihinde, sözleşmelere uygun olarak, Uluslar-
arası ISM Koduna tabi olan bir gemide eksik olduğu görülürse, gemi denetim görevlisi geminin
tutulmasını sağlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Denetim tarife veya masrafları ile tahsil şartları ve yöntemleri İdare tarafından tes-
pit ve ilan edilir. Tahsil edilen tutar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Ser-
maye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin “Gemilerin tutulma şartları” başlıklı Ek-5’inin “SOLAS

Sözleşmesi  kapsamına giren konular” başlıklı 3.2 nci fıkrasının (h) ve (i) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“h) SOLAS Bölüm V kural 19’da tarif edilen seyir teçhizatının yokluğu veya gerektiği
şekilde çalışmaması (SOLAS Bölüm V/16.2 hükümleri de dikkate alınacaktır),”

“i) Tankerlerde yük pompa dairelerinde kıvılcım çıkartmayan türdeki egzoz havalan-
dırmalarının yokluğu (SOLAS Bölüm II-2, Kural 4, 5.4.1 inci madde),”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“23/6/1983 tarihli ve 2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununun 8 inci maddesine ve
13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine” ibaresi “11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan
ve Kan Ürünleri Kanununun 6 ncı maddesine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Ba-
kanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 27 nci maddesine” olarak değiştirilmiştir
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“y) Jenerik tıbbi ürün: Etkin maddeler açısından orijinal tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve
kantitatif terkibe ve aynı farmasötik forma sahip olan ve orijinal tıbbi ürün ile biyoeşdeğerlili-
ğinin uygun biyoyararlanım çalışmaları ile kanıtlandığı tıbbi ürün, (Bir etkin maddenin farklı
tuzları, esterleri, eterleri, izomerleri, izomer karışımları, kompleksleri ve türevleri, güvenlilik
ve/veya etkinlik açısından özellikleri belirgin şekilde farklı olmadığı sürece etkin madde ile
aynı kabul edilirler. Böyle durumlarda, ruhsatlanmış etkin maddenin farklı tuzlarının, esterle-
rinin ya da türevlerinin güvenliliği ve/veya etkinliğinin kanıtlanması için ilave bilgiler başvuru
sahibi tarafından sunulur. Çeşitli hızlı salımlı oral farmasötik formlar tek ve aynı farmasötik
form olarak değerlendirilir. Başvuru sahibinin jenerik tıbbi ürünle ilgili ayrıntılı kılavuzlarda
tanımlanan ilgili kriterleri yerine getirmesi durumunda biyoyararlanım çalışmaları sunmasına
gerek yoktur.)”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“Bakanlıkça bu maddeye göre eksik bilgi belgelerin tamamlanmasının istenildiği du-

rumlarda belirtilen eksiklikler başvuru sahibi tarafından bir yıl içerisinde giderilmediği ya da
başvuru sahibi tarafından bu süre içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde dosya iş-
lemden kaldırılarak iade edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“j) Ruhsat verilmiş bir tıbbi ürünün ruhsatlandırıldıktan sonra üç yıl içinde fiili olarak
pazara sunulmaması veya daha önce pazara sunulmuş olan ruhsatlı bir ürünün kesintisiz bir
yıl boyunca pazarda mevcut olmaması,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 23 – 22 nci maddede sayılan hallerden biri veya birkaçı sebebiyle ruhsatı as-

kıya alınan ürünler hakkında ruhsat sahibi tarafından en geç altı ay içinde askıya alınma ge-
rekçesinin aksini ispatlayan bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde ürün için verilmiş olan
ruhsat iptal edilir.

Ruhsat sahibinin vazgeçmesi halinde ruhsat askıya alınarak bir yıl süre ile Kurumun
internet sayfasında ilân edilir. Bir yıllık süre sonunda herhangi bir devir işlemi yapılmaması
durumunda ruhsat iptal edilir.

Ruhsatı iptal edilen bir ürünün üretimi veya ithali durdurulur. Dağıtımda ve satışta olan
ürünler hakkındaki karar, ruhsatın iptal gerekçesi dikkate alınarak Bakanlıkça verilir.

Bakanlıkça ruhsatları iptal edilen ürünlerin isimleri, ruhsat sahibinin adı, soyadı ve ruh-
sat numaraları ile birlikte Resmî Gazete’de ilan edilir.”

MADDE 6 , Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SINAV, SERTİFİKA,

LİSANS VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY-ATSEP)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye hava sahasında ve havaalanlarında
hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin planlanması, işletilmesi ve bakımını sağlamakla
yükümlü emniyetle ilgili operasyonel görevleri yürüten personelin sahip olması gereken şart-
ların belirlenmesi, sertifika, lisans ve derecelerinin verilmesi, muhafaza edilmesi, yenilenmesi,
süreli olarak askıya alınması veya iptal edilmesi ile yapılacak sınav ve yetkilendirilecek kuru-
luşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin gerçek-
leştirilmesinde taraf olan;

a) Hizmet sağlayıcı kuruluş olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
veya ilgili mevzuat uyarınca CNS/ATM teknik hizmeti sağlama yetkisi verilmiş, ATSEP lisanslı
personel istihdam eden kurum ve kuruluşları,

b) ATSEP lisanslı personelin eğitimleri, sınav hizmetleri ile çeşitli iş ve işlerini yürüt-
mek üzere yetkilendirilen kuruluşları ve

c) ATSEP lisanslı personeli,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik Türk Silahlı Kuvvetleri sorumluluğunda yürütülen CNS/ATM teknik

hizmetlerini kapsamaz.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
a) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 27 nci maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanununun 46 ncı ve 95 inci maddelerine dayanılarak,

b) ICAO Şikago Sözleşmesinin 10 uncu eki ile EUROCONTROL Teşkilatı tarafından
yayımlanan ESARR-5 Hava Trafik Yönetimi Hizmet Personeli düzenlemesine paralel olarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddeler: Tütün ve kahve hariç olmak üzere alkol,

afyonlu maddeler, esrar ve türevleri, haşhaş, tiner veya diğer inhalanlar, sakinleştiriciler, uyku
ilaçları, barbitüratlar, anksiyolitikler, opioidler, kokain ve diğer santral sinir sistemi uyarıcıları,
amfetaminler ve benzeri etki yapan sempatomimetikler, halüsinojenler, fensiklidin veya benzeri
etki yapan arilsiklohekzilaminler, santral sinir sistemi depresanları ve diğer psikoaktif ilaç veya
maddeleri,
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b) Asistan ATSEP: Temel eğitim programını tamamlamasını müteakiben yardımcı ola-

rak CNS/ATM hizmetlerinde yer alan personeli,

c) ATSEP Lisansı: Temel eğitim ve yeterlik eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra

derece alacağı alanlarda iki yüz ellişer saat süreli işbaşı eğitimini tamamlayan teknik personele

Genel Müdürlük tarafından verilen yetki belgesini,

ç) ATSEP Lisanslı Personel: Hava trafik yönetimi dâhilinde bulunan haberleşme, sey-

rüsefer ve gözetim sistemlerinin çalıştırılması ve bakımından sorumlu olarak lisanslı ve bu li-

sansa işlenmiş derece alanlarının verdiği yetkiler dâhilinde doğrudan hizmet veren personeli,

d) CNS/ATM: Haberleşme, seyrüsefer, gözetim/hava trafik yönetimini,

e) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığınca veya ilgili mevzuat uyarınca CNS/ATM teknik hizmeti sağlama yetkisi verilmiş ku-

rum ve kuruluşları,

f) Değerlendirme: ATSEP lisanslı personel ya da eğitim sürecinde yer alan asistan ATSEP

sertifikalı personelin sahip olduğu teorik ve pratik nitelikleri ölçme yöntemini,

g) Derece alanı: Lisansa veya lisansa bağlı belgelere işlenen ve lisansa ait özel koşulları,

ayrıcalıkları ve kısıtlamaları belirten yetkiyi,

ğ) ESARR: EUROCONTROL Emniyet Düzenleyici Gereksinimlerini,

h) EUROCONTROL: Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatını,

ı) Geçerlilik: Bir lisansın veya derecenin yürürlükte kalabilmesi için yerine getirilmesi

gerekli şartları,

i) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

j) Gözetim sistemleri: Aşağıda açıklanan iki ana bölümden oluşan sistemleri,

1) Radar Algılayıcıları: Hava seyrüseferinin kontrollü ve emniyetli olarak yapılmasını

sağlamak amacıyla hava sahasının kontrolünün ve hava taşıtlarının ayrımının yapılmasını sağ-

layan uydu veya yer tabanlı sistemleri,

2) Radar Bilgi İşlem: Radar sistemleri ve cihazına ilişkin tüm yazılım ve elektronik do-

nanım servislerini,

k) Haberleşme sistemleri: Aşağıda açıklanan iki ana bölümden oluşan sistemleri,

1) Ses haberleşmesi: Hava trafik hizmetinin emniyetli olarak yapılması amacıyla hava-yer

ve yer-yer arasında kullanılan ses haberleşme sistemlerini,

2) Veri haberleşmesi: Hava trafik yönetimi kapsamında yer alan tüm veri haberleşme

sistemlerini,

l) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

m) İşbaşı eğitimi: Bilgi sistemleri temelli simülatör cihazları ya da uygun uygulama

ortamlarında Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen işbaşı eğitmeni nezaretinde yürütülen

eğitimi,

n) İşbaşı Eğitmeni: 23 üncü maddede belirtilen şartları sağlayarak Genel Müdürlük ta-

rafından yetkilendirilen ve belirli sistem ve/veya cihazlara ilişkin işbaşı eğitimi verecek kişiyi,
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o) Mesleki yeterlik değerlendirmesi: Uçuş emniyeti açısından ciddi olarak tehlike oluş-

turan iş ve eylemlerde bulunan ATSEP lisanslı personelin Genel Müdürlük tarafından oluştu-

rulacak üç kişilik komisyonca mesleki yeterliliğine yönelik durumun belirlenmesi amacıyla

yapılan değerlendirmeyi,

ö) Seyrüsefer sistemleri: Hava araçlarına yön ve mesafe bilgisi veren, aynı zamanda

hava araçlarının havaalanlarına emniyetli bir şekilde alçalma ve iniş yapmalarını sağlayan sis-

temleri,

p) Tazeleme eğitimi: Genel Müdürlük tarafından onaylanan ilgili eğitim programına

bağlı kalınmak suretiyle ATSEP lisanslı personelin mevcut bilgi ve becerilerinin gözden geçi-

rilmesi, pekiştirilmesi, arttırılması ile mesleki yeterlik ve deneyiminin korunması amacıyla ve-

rilen eğitimi,

r) Temel eğitim: CNS/ATM teknik hizmetleri alanında takip edilecek disipline uygun

temel bilgi ve becerilerin verildiği eğitimi,

s) Yeterlik eğitimi: Alınacak dereceye bağlı olarak haberleşme, seyrüsefer veya gözetim

alanlarında gerekli bilgi ve becerilerin kazanılması amacıyla verilen eğitimi,

ş) Yeterlik konusunda kuşku: Uçuş emniyetini ciddi olarak tehlikeye sokacak bir sistem

ya da cihaz arızasına yol açan veya çalıştığı ünite için gerekli bilgi ve tecrübeden yoksun olduğu

tespit edilen ATSEP lisanslı personelin durumunu belirten terimi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için, ilgili Genel Müdürlük mevzuatı, ICAO

Şikago Sözleşmesinin 10 uncu eki, EUROCONTROL Teşkilatı tarafından yayımlanan ESARR-5

Hava Trafik Yönetimi Hizmet Personeli düzenlemesi veya Türkiye’nin üyesi bulunduğu ulus-

lararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan diğer dokümanlarda belirtilen tanımlar

esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

Denetim

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük; ATSEP lisanslı personelin eğitim, sertifikalandırma,

lisans, sınav, derecelendirme ve kayıtların muhafazası işlemlerinin bu Yönetmelikte yer alan

düzenlemelere uygunluğuna ilişkin gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.

(2) ATSEP lisanslı personelin yeterliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili kayıtlar CNS/ATM

hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

Sertifikaların verilmesi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağladığını belgelendiren ve temel

eğitim programına alınan personele, ilgili eğitim kuruluşu veya CNS/ATM teknik hizmet sağ-

layıcısının başvurusu üzerine Asistan ATSEP sertifikası Genel Müdürlük tarafından verilir.

Lisansların verilmesi

MADDE 7 – (1) ATSEP lisansı sahibi olmak isteyen personele bu Yönetmelikte öngö-

rülen şartları sağlamış olması koşulu ile Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınav sonucu

başarılı olması durumunda ATSEP lisansı verilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CNS/ATM Teknik Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları

İnsan kaynakları planlaması ve derece şartı

MADDE 8 – (1) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından Türk hava sahası
dâhilinde sunulan her türlü Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim hizmetlerindeki periyodik bakım
ve onarım uygulamalarının işin niteliğine uygun derece alanına sahip ATSEP lisanslı personel
tarafından yürütülmesi sağlanır.

(2) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş; elektronik hizmetlerinde görevli ATSEP
lisanslı personelin görev, yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi ve uygulanmasına
yönelik bir prosedürün geliştirilmesinden sorumludur.

Alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde kullanımı

MADDE 9 – (1) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, tüm ATSEP lisanslı per-
sonel için, alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde kullanımını takip amacıyla gerekli usulleri
geliştirir, uygulanmasını sağlamak amacıyla yazılı prosedür haline dönüştürür ve Genel Mü-
dürlüğün uygun görüşü sonrasında uygulanmasını sağlar.

Hizmet gereklilikleri

MADDE 10 – (1) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, hava trafik emniyeti
elektronik hizmetine yönelik görev yürüten ATSEP lisanslı personelin mesleki yeterliklerinin,
teorik ve uygulamalı değerlendirmelerle, devamlı olarak muhafaza edilmesinden sorumludur.

(2) İlk defa derece alacak Asistan ATSEP sertifikalı personelin derece alacağı lisans
alanında yeterlik eğitimine alınması aşamasında, temel eğitim programını son altı ay içerisinde
tamamlamış olması şartı aranır.

(3) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, emniyet yönetim sisteminin kurulması,
gerekli görevlendirmelerin yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilmesi, oluşturulan süreçlerin uy-
gulanması, ATSEP lisanslı personelin konuya ilişkin eğitimleri alması ve bu eğitimleri her beş
yılda bir tazelemesinden sorumludur.

Süreli veya süresiz görevden el çektirme

MADDE 11 – (1) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, aşağıdaki durumlarda
hava trafik emniyeti elektronik hizmetine yönelik görev yürüten ATSEP lisanslı personelin hiz-
mete devamına izin vermez ve konuya ilişkin olarak Genel Müdürlüğe gerekli bildirimi en geç
on takvim günü içerisinde yapar;

a) 17 nci maddede belirtilen sağlık şartlarına göre; zihinsel, ruhsal ve fiziki yeterlikle-
rinde azalma tespit edilmesi,

b) Görevini emniyetli ve tam olarak yapmasını engelleyici alkol, uyuşturucu ve diğer
uyarıcı madde kullanımının sağlık raporları ve/veya sağlık kontrolü ile belgelenmesi,

c) Mesleki yetersizliğinin tespit edilmesi, çok ciddi emniyet olayına veya kazaya sebe-
biyet vermesi.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında; CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş,
gerekli kanıtlayıcı belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurarak, kişinin haiz olduğu ATSEP lisan-
sının değerlendirilmesini talep eder. Genel Müdürlük kararını bildirene kadar söz konusu per-
sonelin ATSEP lisanslı olarak çalışmasına müsaade edilmez.
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Lisans derecelerinin geçerlilik şartı

MADDE 12 – (1) ATSEP lisanslı personelin sahip olduğu lisans derecelerinin geçerlilik

süresi sağlık raporu geçerlilik süresi de dikkate alınarak azami beş yıldır.

(2) ATSEP lisanslı personelin derece yenileme işlemi Genel Müdürlük tarafından ya-

pılacak ATSEP Lisansı Derece Sınavında başarılı olunması şartı ile yapılır. ATSEP Lisansı De-

rece Sınavında başarısız olunması durumunda söz konusu derece askıya alınır ve bu süre zar-

fında personelin operasyonel olarak hizmet vermesine müsaade edilmez.

(3) ATSEP Lisanslı Personel için ikinci fıkrada belirtilen başarılı olma durumu, 33 üncü

maddede belirtilen süreç sonucunda yüz üzerinden en az yetmiş puan alınması şartına bağlıdır.

Her aday en çok üç kez sınava girme hakkına sahiptir ve girmiş olduğu üç sınav sonunda ba-

şarısız olan adayın lisansı Genel Müdürlük tarafından iptal edilir. Her aday en çok üç kez sınava

girme hakkına sahiptir ve girmiş olduğu üç sınav sonunda başarısız olan adayın lisansı Genel

Müdürlük tarafından iptal edilir.

(4) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından, eğitim ve hava trafik emniyeti

elektronik hizmetleriyle ilgili diğer geçici görevlendirmeler dışında, 400 günden fazla aktif

görevinden uzak kalan ATSEP lisanslı personel sahip olduğu lisans derece alanı ile ilgili taze-

leme eğitimine tabi tutulur. Bu süreçte operasyonel olarak hizmet verilmesine müsaade edil-

mez.

Komisyon kurulması

MADDE 13 – (1) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar veya ilgili eğitim ku-

ruluşları Genel Müdürlük tarafından sınav, sınav itiraz ve mesleki yeterliliğin değerlendirilmesi

gibi konularda oluşturulacak komisyonlara üye temin edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ATSEP Lisanslı Personelin Sorumlulukları

İdari sorumluluklar

MADDE 14 – (1) ATSEP lisanslı personel;

a) Genel Müdürlük tarafından verilen yetki çerçevesinde geçerliliği devam eden bir

ATSEP Lisansına ve 17 nci maddede belirtilen sağlık şartlarına uygun, geçerli bir sağlık kurulu

raporuna sahip olmaktan,

b) Lisansında işlenmiş derece alanlarının verdiği yetkilere uygun hizmetleri verecek

yeterlilikte olmaktan,

c) Mesleki yeterliliği konusunda şüphe oluşması durumunda, CNS/ATM teknik hizmet

sağlayıcı kuruluş tarafından kendisine bildirilen usullere uymaktan,

ç) Hava trafik emniyeti elektronik hizmeti vermesine engel olabilecek her türlü sağlık

yetersizliği durumunu birim yönetimine bildirmekten,

d) Alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddelerin etkisinde olduğunu veya kullandığı

ilaçların hizmeti üzerinde olumsuz etkisi olması durumunu birim yönetimine bildirmekten,

e) Hava trafik hizmetleri teknik altyapısına ilişkin her türlü teknik aksaklık ve olayları

yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde rapor etmekten,

sorumludur.
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Operasyonel sorumluluklar

MADDE 15 – (1) ATSEP lisanslı personel görev aldığı Haberleşme Seyrüsefer Gözetim

hizmetleri kapsamındaki sistem ve cihazlara ilişkin olarak;

a) Yaşanan emniyet zafiyetleri ve meydana gelen teknik aksaklıkları CNS/ATM teknik

hizmet sağlayıcılar tarafından oluşturacak rapor formatı kullanılması suretiyle ilgili üst birim-

lere bildirmekten,

b) Üreticilerin yayımlamış olduğu operasyonel teknik el kitapları, uluslararası nitelikteki

dokümanlar ile güncel yayınları takip ederek uygulanmasını sağlamaktan, yapılan periyodik

bakımların bu yayınlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktan,

c) EUROCONTROL tarafından yayımlanan ESARR’lar kapsamında Genel Müdürlük

tarafından ulusal mevzuata kazandırılmak suretiyle yürürlüğe konulan düzenlemeleri takip et-

mekten, gerekli planlama ve uygulamaları yaparak koordinasyon çalışmalarına destek vermek-

ten,

sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Aranılan Nitelikler ve Sağlık Şartları

CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından Asistan ATSEP adaylarının

seçiminde uygulanacak ölçütler

MADDE 16 – (1) ATSEP temel eğitim programına alınmak üzere CNS/ATM teknik

hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından istihdam edilecek personelde:

a) T.C. vatandaşı olması veya Türkiye’de çalışma iznine sahip olması,

b) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Ve-

rilmesi Hakkında Kanun kapsamında bu maddenin ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkrasında

belirtilen mezuniyet şartlarını sağlaması,

c) 17 nci maddede belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını gösterir geçerli sağlık kurulu ra-

poru alması,

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veya

affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya

şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal

edinme suçlarından hükümlü bulunmaması,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca ATSEP lisanslı teknisyen olabilmek için mesleki

ve teknik ortaöğretim kurumlarının; Elektrik-elektronik, Elektrik-elektronik teknolojisi, Elektronik,

Endüstriyel elektronik, Telekomünikasyon, Uçak elektroniği ile Uçak bakımı ve elektroniği

bölümlerinin herhangi birisinden mezun olma şartı aranır.
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(3) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca ATSEP lisanslı tekniker olabilmek için yurt için-
deki yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının; Elektrik-elektronik, Elektronik, Elektronik haberleşme,
Elektronik haberleşme teknolojisi, Elektronik teknolojisi, Endüstriyel elektronik, Haberleşme,
Haberleşme teknolojisi, Muhabere ve elektronik bilgi sistemleri, Telekomünikasyon ve Uçak
teknolojisi bölümlerinin herhangi birisinden ön lisans düzeyinde mezun olma şartı aranır.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca ATSEP lisanslı mühendis olabilmek için en az
dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, bilişim sistemleri, elektronik, elektrik-elektronik,
elektronik ve haberleşme, havacılık, uçak/uzay, kontrol, yazılım, sistem ve telekomünikasyon
mühendislikleri ile Uçak/Havacılık elektrik-elektroniği bölümlerinden lisans düzeyinde mezun
olma şartı aranır.

Sağlık muayenesine ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ATSEP Lisansı almak için başvuracak

personelin, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu olmadığını tam teşekküllü
hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekir.

(2) Alınan sağlık kurulu raporları beş yıl geçerliliğe sahip olup her beş yılın sonunda
yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
ATSEP Lisanslı Personelde Aranan Nitelikler

ATSEP lisansı başvuru şartları
MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük tarafından, ATSEP lisansı verilmeden önce başvuru

sahibinden aşağıdaki şartlar aranır;
a) ATSEP Lisans Sınavında başarılı olması,
b) 17 nci maddede belirtilen sağlık şartlarına sahip olduğuna dair geçerli sağlık kurulu

raporuna sahip olmak,
c) Geçerli bir Asistan ATSEP Sertifikasına sahip olmak,
ç) İşbaşı eğitimi ve yapılacak yeterlik değerlendirmelerini başarı ile tamamlamış olmak,
d) 21 inci maddede belirtilen İngilizce dil şartlarından birini karşılamak.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim, Yetkilendirme ve Yabancı Dil Şartı

ATSEP eğitim müfredatı ve eğitim planı
MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük, ilgili teknik personelin temel eğitim, yeterlik eği-

timi, işbaşı eğitimi ve tazeleme eğitim planlarını hazırlatır, hazırlanan planları inceler, uygun-
luğunu değerlendirir ve ilgili kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere yayımlanmasını sağlar.

Mesleki yeterlilik ve deneyimlerin korunması
MADDE 20 – (1) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş, hava trafik emniyeti

elektronik hizmetine yönelik görev yürüten ATSEP Lisanslı personelin mesleki yeterliliklerinin
ve deneyimlerinin muhafazası için;

a) Sistematik ve düzenli olarak belirlenmiş bir eğitim planı hazırlayarak Genel Müdür-
lüğe sunmaktan,
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b) Personelin sahip olduğu derece alanlarında yer alan sistem, cihaz ve donanıma ilişkin

günün gelişen teknolojik şartlarına uygun teorik ve uygulamalı eğitimleri periyodik olarak al-

malarını sağlamaktan,

c) İlgili personelin sahip olduğu derece alanlarına ait ünitelerde, mesleki yeterliliklerinin

korunmasını sağlayacak operasyonel çalışma süreçlerini takip etmekten ve istatistiksel analizler

yapmaktan,

ç) Yeterlilik düzeylerinin muhafaza edildiğini belgelemek amacıyla, teorik ve uygula-

malı olarak değerlendirmeye tabi tutulmalarını sağlamaktan,

d) Kesintisiz 400 gün aktif çalışmadan uzak kalan ATSEP Lisanslı Personelin mesleki

yeterliliklerinin tekrar kazanılması amacıyla ilgili personeli sahip olduğu lisans dereceleri ile

ilgili tazeleme eğitimlerine tabi tutmaktan,

sorumludur.

İngilizce dil şartı

MADDE 21 – (1) ATSEP Lisanslı Personel olabilmek için dil yeterliliğine ilişkin aşa-

ğıda belirtilen düzeylerden birini sağlamış olma şartı aranır:

a) İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından en az 50 puan almış

olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca denkliği kabul edilen

ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak,

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bulunan bir kurs merkezinden İngilizce

dilinde orta düzey dil eğitim sertifikasına sahip olmak,

c) Genel Müdürlük tarafından yapılacak olan, her sorunun iki puan değerinde olduğu

elli sorudan oluşan Genel ve Teknik İngilizce Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmak,

ç) Ortaöğrenimi ya da yükseköğrenimi sırasında İngilizce dilinde hazırlık sınıfı okumuş

olduğunu belgelemek.

(2) Yabancı dil şartının sağlanmasına ilişkin olarak bu maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen düzeyler için herhangi bir geçerlilik süresi sınırı uygulanmaz ve tazelemeye gerek du-

yulmaz.

Dış kaynaklı eğitimlerin denklik ve tanınırlık koşulları

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında operasyonel hizmetlerde gö-

revli teknik personele verilen eğitimlerin Genel Müdürlük tarafından tanınabilmesi için, alınan

eğitimin,

a) Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelikte yer alan gereklilikler kapsamında yet-

kilendirilen işbaşı eğitmenleri veya ATSEP eğitmenleri tarafından CNS/ATM teknik hizmet

sağlayıcı veya yükseköğretim kurumları bünyesinde veriliyor olması,

b) Uluslararası anlaşmalarla taraf olunan havacılık teşkilatlarının ilgili eğitim merkezi

ve enstitüleri tarafından verilmiş olması,

c) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen eğitim kuruluşları tarafından düzenlenmiş

olması,

ç) Ulusal mevzuatta belirtilen gerekli şartları sağlayarak Türk Akreditasyon Kurumu

tarafından yetkilendirilmiş mesleki eğitim kuruluşu tarafından verilmiş olması,
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d) Cihaz veya sistem üreticilerinin, kurumsal bünyelerinde görevlendirilmiş teknik eğit-
menleri tarafından düzenlenmiş olması,

e) Düzenlenecek eğitimin bu maddede yer alan bentlerde yer alan şartlara uymaması
durumunda eğitimin düzenlenmesi konusunda Genel Müdürlükten uygun görüş alınması,

şartlarından herhangi birini sağlamış olması gerekir.
İşbaşı eğitmenliği şartları
MADDE 23 – (1) İşbaşı eğitimleri Genel Müdürlükçe İşbaşı Eğitmeni olarak yetkilen-

dirilmiş kişiler tarafından verilir. ATSEP lisanslı personelin, işbaşı eğitmeni olarak yetkilendi-
rilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) İşbaşı eğitimleri vereceği derece alanında geçerli bir ATSEP lisansına sahip olması
ve ilgili derece alanında yer alan cihaz/sistemlere ait alınmış ve denkliği kabul edilmiş eğitim
sertifikalarına sahip olması.

b) ATSEP lisanslı olarak en az üç yıl görev yapmış olması.
(2) Bilgi sistemleri temelli simülatör cihazları veya tesis edilen uygun uygulama or-

tamlarında tüzel kişiliği haiz bağımsız kuruluşların, işbaşı eğitimi vermek üzere yetkilendiril-
mesi Genel Müdürlük tarafından yapılır.

(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak işbaşı eğitmenliği yetkilendirmeleri, ilgili de-
rece alanında yer alan cihaz/sistemlerden bir ya da birden fazlası ile sınırlandırılabilir.

ATSEP eğitmenliği şartları
MADDE 24 – (1) ATSEP eğitimleri Genel Müdürlükçe ATSEP Eğitmeni olarak yetki-

lendirilmiş kişiler tarafından verilir.
(2) Yükseköğretim kurumlarının havacılık elektrik ve elektroniği, uçak elektrik-elek-

tronik, havacılık ve uzay, elektronik veya haberleşme bilimlerinde teori veya laboratuar ders-
lerini yürüten öğretim elemanlarının kendi alanlarında ATSEP Eğitmeni olarak yetkilendirile-
bilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az üç yıllık akademik tecrübeye sahip olması.
b) 21 inci maddede belirtilen dil yeterliliğine ilişkin düzeylerden birini sağlaması.
(3) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlarda çalışan ATSEP lisanslı personelin

ATSEP Eğitmeni olarak yetkilendirilebilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim görmüş olması.
b) Eğitim vereceği alana ilişkin dereceye sahip olması ve ilgili derece alanında yer alan

cihaz/sistemlere ait alınmış ve denkliği kabul edilmiş eğitim sertifikalarına sahip olması.
c) ATSEP lisanslı olarak en az üç yıl görev yapmış olması.
ç) Teknik eğitim fakültesi mezunları hariç olmak üzere pedagojik formasyonu olması

veya eğiticilerin eğitimi kursu başarı sertifikasına sahip olması.
(4) Tüzel kişiliği haiz bağımsız kuruluşlar bünyesindeki eğitmenlerin, yapacakları talep

doğrultusunda ATSEP Eğitmeni olarak yetkilendirilebilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yükseköğretim kurumlarının havacılık elektrik ve elektroniği, uçak elektrik-elektro-

nik, havacılık elektroniği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik
ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümleri ile teknik
eğitim fakültelerinin elektronik, bilgisayar, elektronik ve bilgisayar eğitimi bölümlerinden me-
zun olması.
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b) Teknik eğitim fakültesi mezunları hariç olmak üzere pedagojik formasyonu olması
veya eğiticilerin eğitimi kursu başarı sertifikasına sahip olması.

c) En az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması.
ç) Eğitim vereceği derece alanında yer alan cihaz ve sistemlere ait alınmış ve denkliği

kabul edilmiş eğitim sertifikalarına sahip olması.
d) 21 inci maddede belirtilen dil yeterliliğine ilişkin düzeylerden birini sağlaması.
(5) Genel Müdürlük tarafından yapılacak ATSEP Eğitmeni yetkilendirmeleri, ilgili de-

rece alanında yer alan cihaz/sistemlerden bir ya da birden fazlası ile sınırlandırılabilir.
ATSEP lisans dereceleri

MADDE 25 – (1) Haberleşme cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı
haberleşme sistemleri üzerindeki donanım ve/veya yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı
ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel
yeterlik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede 250 saat çalışma-
nın tamamlanması gerekir.

(2) Seyrüsefer cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı seyrüsefer sis-
temleri üzerindeki donanım ve/veya yazılım konularında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici
bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken bilgi, beceri ve operasyonel yeterlik ko-
nusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için ilgili ünitede 250 saat çalışmanın tamam-
lanması gerekir.

(3) Gözetim cihaz/sistem derecesi; hava trafik emniyetiyle bağlantılı yer ve uydu tabanlı
gözetim sistemleri ile radar bilgi işlem sistemleri üzerindeki donanım ve/veya yazılım konu-
larında önleyici, uyumlaştırıcı ve düzeltici bakım performansıyla ilgili sahip olunması gereken
bilgi, beceri ve operasyonel yeterlik konusunda verilen derecedir. Bu dereceye başvuru için il-
gili ünitede 250 saat çalışmanın tamamlanması gerekir.

Eğitim teknolojileri

MADDE 26 – (1) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen CNS/ATM teknik hizmet
sağlayıcılar ve tüzel kişiliği haiz bağımsız kuruluşlar tarafından verilecek teorik eğitimler ve
uygulanacak değerlendirmelerde bilgi sistemleri temelli uzaktan eğitim teknolojileri kullanı-
labilir.

Sınav komisyonu

MADDE 27 – (1) ATSEP lisans ve ATSEP lisansı derece sınavları Genel Müdürlük ta-
rafından Genel Müdür onayı ile oluşturulacak komisyon eliyle gerçekleştirilir.

(2) Sınav komisyonu Genel Müdürlük temsilcisi olarak en çok üç; CNS/ATM teknik
hizmet sağlayıcı temsilcisi olarak en çok üç ve havacılık eğitimi veren yükseköğretim kurum-
larının temsilcisi olarak en çok üç üye olmak üzere Genel Müdürlük temsilcisinin başkanlı-
ğında, en az üç, tek sayılı üyeden oluşur.

(3) İkinci fıkra uyarınca belirlenecek personelin en az üç yıl süreli ATSEP lisansına sa-
hip olması şartı aranır.

(4) Adayların sınavları sınav komisyonu üyeleri nezaretinde gerçekleştirilir. İlgili pu-
anlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hesaplanır, hak edilen derece veya dereceler
belirlenerek ilgili eğitim kuruluşuna veya çalıştıkları kurum/kuruluşlara bildirilir.
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Sınav komisyonlarının çalışma şekli

MADDE 28 – (1) Tüm sınav komisyon üyeleri, sınavların yapılmasında ve değerlen-

dirilmesinde hazır bulunur.

(2) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile verir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 29 – (1) Sınav Komisyonu aşağıdakilerden sorumludur;

a) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek,

b) Sınavda kullanılacak yardımcı dokümanları sınav zamanında hazır bulundurmak,

c) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak, adayların kimlik bilgilerini sınav-

dan önce ve gerektiğinde sınav süresince kontrol etmek,

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları Sınav İtiraz Komisyonuna iletmek, bu itiraz-

ların görüşülmesi için adayın itiraza konu soru kağıdını, ilgili diğer dokümanları hazırlamak

ve bunları Sınav İtiraz Komisyonu toplantısına en az bir üye ile katılarak sunmak.

Sınavların duyurulması

MADDE 30 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınavların tarihi ve yeri sınav

tarihinden en az otuz gün önce Genel Müdürlük resmi web sayfası aracılığıyla ilan edilir ve

aynı zamanda yazılı olarak ilgili CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlara duyurulur.

Sınav başvuruları

MADDE 31 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınavlara başvurular, aşağıdaki

hususlara uygun olarak yapılır:

a) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sınavlara katılabilmeleri için, Genel Mü-

dürlük resmi web sayfasında yayımlanan sınav başvuru formu doldurularak kendisi, CNS/ATM

teknik hizmet sağlayıcı kuruluş veya ilgili eğitim kuruluşu tarafından Genel Müdürlüğe elden

teslim edilir veya posta yoluyla gönderilir. İmzasız veya faks ile gönderilen sınav başvuru form-

ları işleme alınmaz.

b) Sınav ücretine ilişkin detaylar, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Hizmet Tarifesinde yayımlanır.

c) Sınav haftasının ilk gününden en az yedi gün önce Genel Müdürlüğe ulaşmayan baş-

vurular işleme alınmaz. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ç) Adaylar, sınav ücretlerini sadece başvuru yapılan dönemde girmek istedikleri sınav

için yatırır. Daha önce yapılan sınav dönemlerinde ücretini yatırıp randevu aldıkları halde gir-

medikleri sınavların ücretleri diğer dönemler için kullanılamaz.

Sınav sorularının kapsamı ve hazırlanması

MADDE 32 – (1) ATSEP Lisans Sınavı veya ATSEP Lisansı Derece Sınavı için aday-

lara yöneltilecek sorular Genel Müdürlük koordinesinde hazırlanır. Genel Müdürlük uygun

görmesi durumunda CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile ilgili eğitim kuruluşla-

rından soru hazırlıkları için temsilci talep edebilir.

(2) Sınavlarda adaylara yöneltilen soruların kapsamı Temel Eğitim ve Yeterlik Eğitim

Planları içerisinde yer alan konu başlık ve içerikleri ile sınırlıdır.
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Sınav süreci

MADDE 33 – (1) Asistan ATSEP, lisansını almak üzere ATSEP lisans sınavına; ATSEP

lisanslı personel, eğitim gördüğü derece alanında derecesini almak üzere lisans derece sınavına

alınır.

(2) Alınan dereceler beş yıl geçerlidir.

(3) ATSEP Lisans ve ATSEP Lisansı Derece Sınavları yılda en az birer kez yapılır. Sınav

takvimi Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

(4) Her lisans derece alanı için yapılan sınav, elektronik veya fiziksel ortamda gerçek-

leştirilen bir yazılı testten, yenileme sınavı ise yazılı test ve uygulama olmak üzere iki sınavdan

oluşur.

(5) Yapılan yazılı test, Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim derecelerinin her biri için

ellişer sorudan oluşur. Her bir soru, ait olduğu derece kategorisinde iki puan değerine sahiptir.

Derece yenileme sınavında adaylar aşağıdaki seçenekler çerçevesinde değerlendirilir:

a) Sınama testi sonucu yetmiş puan ve üzeri almış ise aday başarılıdır.

b) Sınama testi sonucu yetmiş puan alamayan adaylara uygulama sınavı talep etme hak-

kı verilir. Bu sınav sonucunda yazılı sınavın % 60’ı uygulama sınavının % 40’ı alınmak sure-

tiyle hesaplanan puan yetmişi geçer ise aday başarılıdır.

(6) Yapılan sınavda, adaylara sadece başvuru sırasında belirtmiş oldukları derece alanına

ve temel eğitim müfredatına ait sorular yöneltilerek uygun sınav süresi tanınır.

(7) Uygulama sınavı, sınavı talep eden personelin görev yaptığı havaalanı veya görev

mahallinde ilgili personelin derece alanına uygun cihaz veya sistemleri bulunduran herhangi

bir havaalanında Genel Müdürlük temsilcisinin, hazırlanan puan ve soru cetveline uygun olarak

yönelteceği sorular veya cihaza yönelik belirlenen bakım uygulamalarının adaya yaptırılması

sonucu elde edilecek puana göre neticelendirilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 34 – (1) Sınav sonuçlarının bildirimi, sınavların tamamlanmasından en geç

30 gün sonra Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Sınavlara itiraz

MADDE 35 – (1) Sınav sorularına ve sonuçlarına ilişkin itirazlar, aşağıdaki usullere

göre yapılır:

a) Adaylar sınav sorularına ve sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav bitiminde, sonuçların

kendilerine tebliğinden itibaren on takvim günü içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ya-

parlar. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

b) İtiraz dilekçelerinin, sınav sorularına itirazı içermesi durumunda, itiraz edilen soru-

nun kaçıncı soru olduğu bilgisini ve itiraz gerekçesini içermesi gereklidir; soruların dışında

herhangi bir konuya ilişkin itiraz varsa bu duruma ilişkin açıklama da yer almalıdır. İtiraz ge-

rekçesi olarak dilekçe içeriğinde belirtilmek suretiyle, ulusal veya uluslararası yayınlardan

ilave bilgiler ek olarak konulabilir.

c) Genel Müdürlüğe yazılı olarak iletilen itirazlar, Sınav İtiraz Komisyonu tarafından

yapılan toplantıda değerlendirilip karara bağlanır.
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ç) Usulüne uygun yapılmayan veya haklı gerekçeler içermeyen dilekçeler incelenmeye
alınmaz. Bu konudaki karar, Sınav İtiraz Komisyonu tarafından verilir.

d) Değerlendirilmesi tamamlanan itirazlara ait sonuçlar, otuz iş günü içinde itiraz sa-
hiplerine yazılı olarak bildirilir.

Sınav itiraz komisyonunun oluşturulması
MADDE 36 – (1) Sınavlara yapılacak itirazlar, Genel Müdürlük temsilcisi olarak en

çok üç, havacılık veya uçak elektroniğine dair teknik eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
temsilcisi olarak en çok üç ve sınava itiraz eden kişinin görev yaptığı CNS/ATM teknik hizmet
sağlayıcı kuruluş temsilcisi olarak en çok üç üye olmak üzere Genel Müdürlük temsilcisinin
başkanlığında en az üç ATSEP lisanslı üyeden oluşan Sınav İtiraz Komisyonu tarafından de-
ğerlendirilip karara bağlanır.

Sınav itiraz komisyonunun görevleri
MADDE 37 – (1) Sınav İtiraz Komisyonu aşağıdakilerden sorumludur:
a) İtirazları ön incelemeye tabi tutmak, usulüne uygun yapılmayan veya haklı gerekçeler

içermeyen dilekçeleri belirlemek ve değerlendirme dışı tutmak.
b) İtiraza konu soruları, itiraz sahibinin adı ve sınavda işaretlediği cevap seçeneği ile

doğru seçeneği belli olmayacak şekilde gizleyerek incelemek ve karara bağlamak.
c) Yapılan itirazları en geç on beş takvim günü içinde sonuçlandırmak.
ç) Sınavlarla ilgili evrakı Sınav Komisyonundan almak ve gerekli incelemeden sonra

teslim etmek.
d) Toplantıda görüşülen sorular için verilen kararları, sınav sistemindeki referans nu-

maralarını da içerecek şekilde tutanakla imza altına almak ve Sınav Komisyonuna iletmek.
e) Hatalı bulunan soruların düzeltilmesi veya Merkezi Soru Bankasından çıkarılması

teklifini içeren değişiklik teklifini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak.
f) Değerlendirme yerinde Sınav İtiraz Komisyonu üyeleri ve Sınav Komisyonu temsil-

cisi dışında kimsenin bulunmasına müsaade etmemek.
Sınav hakkı
MADDE 38 – (1) Lisans almak isteyen Asistan ATSEP yapılan ilk sınavda başarısız

olması halinde, başvuruda bulunmasına bağlı olarak bir sonraki lisans sınavı en geç bir yıl içe-
risinde yapılır. Üst üste girdiği üç sınavdan başarısız olan Asistan ATSEP, CNS/ATM teknik
hizmet sağlayıcı kuruluş veya ilgili eğitim kuruluşu tarafından tekrar yeterlik eğitim programına
alınır.

(2) İlgili alanda almış olduğu yeterlik eğitim programı neticesinde yeni derece alma ta-
lebiyle kabul edildiği alana ait sınavda başarısız olan ATSEP lisanslı personelin tekrar sınava
girme talebi bulunması halinde, bir sonraki sınavı en geç bir yıl içerisinde yapılır. Üst üste gir-
diği üç sınavdan başarısız olan ve aynı derece alanında talebini yenileyen personel, CNS/ATM
teknik hizmet sağlayıcı kuruluş veya yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu tarafından tekrar yeterlik
eğitim programına alınır.

İlk defa derece alınması hali ve lisans unvanı
MADDE 39 – (1) Derece alacağı alan veya alanlarda yapacağı iki yüz ellişer saat süreli

işbaşı eğitimini tamamlayan Asistan ATSEP, ATSEP Lisans Sınavı sonunda kazandığı ilk derece
ya da dereceleri ATSEP lisansı ile birlikte alır.

14 Kasım 2013 – Sayı : 28821                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57



(2) Genel Müdürlük tarafından verilecek ATSEP lisansı kişinin kendisi, ilgili eğitim
kuruluşu veya CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı tarafından yapılacak başvuru sonucunda dü-
zenlenir.

Sınavlara ait evrak ve kayıtların saklanması

MADDE 40 – (1) Sınavlarla ilgili doküman, tutanak ve diğer elektronik veya fiziksel
kayıtlar Genel Müdürlük tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Sınavlarda kopya çekilmesi

MADDE 41 – (1) Her türlü sınav sürecinde, kopya çekenlerin sınavları, tutanakla tespit
edilmek suretiyle iptal edilir. Personel hakkında idari tedbir uygulanarak, ATSEP lisanslı per-
sonelin lisansı azami altı ay süre ile askıya alınır.

Muafiyetler

MADDE 42 – (1) Yüksek öğretim kurumlarının havacılık elektrik ve elektroniği, uçak
elektrik-elektronik ve havacılık elektroniği bölümlerinden mezun olan kişiler, 17 nci maddede
belirtilen sağlık ve 21 inci maddede belirtilen İngilizce dil şartını sağladıkları takdirde temel
eğitim programına dâhil olmadan yeterlik eğitim programına alınabilirler.

(2) Genel Müdürlük personeli;
a) Haberleşme Seyrüsefer Gözetim Hizmetlerinin denetiminden sorumlu biriminde gö-

rev alması,
b) 16 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan bölümlerden her-

hangi birinden mezun olması,
c) 21 inci maddede belirtilen yabancı dil şartını sağlıyor olması,
ç) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olması,
durumlarında yapılacak ATSEP lisans derece yenileme sınavlarından muaftır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkilendirme

MADDE 43 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte yer alan gözetim ve denetim gö-
revlerinin bir kısmının ya da tamamının ifasını belirli süreli olarak tüzel kişiliği haiz bağımsız
kuruluşlara yaptırabilir.

(2) Tüzel kişiliği haiz bağımsız kuruluşlar, yapacakları talep doğrultusunda Genel Mü-
dürlük tarafından yetkilendirilmelerine müteakiben ATSEP eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev
alabilirler.

İdari tedbirler

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan veya sorumluluklarını
yerine getirmeyen CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlara ve ilgili personele Türk Sivil
Havacılık Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta yer alan idari tedbirler uygulanır. Ayrıca, ilgili
personelin ATSEP lisansı üç ay ila on iki ay arasında askıya alınır veya iptal edilir.

(2) Alınan eğitimler ve verilen sertifikaların değerlendirilmesi sonucunda, ilgili sertifika
ve eğitim içeriklerinde eğitim müfredatına uyulmadığı ya da yetkisiz kişilerce eğitim verildiği
tespit edildiği takdirde, Genel Müdürlük yapılan uygulama ve personel hakkında inceleme baş-
latma ve yapılan işlemlerin geçerliliğini iptal etme yetkisine sahiptir.
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(3) Genel Müdürlük; CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşların hava trafik emni-
yeti elektronik hizmetlerinde çalışacak ATSEP lisanslı personelin 17 nci maddede belirtilen
sağlık şartlarına göre; zihinsel, ruhsal ve fiziki yeterliklerinde azalma olması veya görevini
emniyetli ve tam olarak yapmasını engelleyici alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde kul-
lanım alışkanlığının tespit edilmesi, mesleki yetersizliğinin tespit edilmesi veya uçuş emniyetini
ciddi olarak tehlikeye sokacak bir sistem ya da cihaz arızasına yol açması durumunda, kişinin
hizmete devam etmemesi yönünde tedbir alınmasını sağlar ve kusurunun tespiti halinde kişinin
ATSEP lisansını üç ay ila on iki ay arasında askıya alır ya da iptal eder.

(4) Genel Müdürlük 11 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapacağı değerlendirme
neticesinde ilgili personelin lisansını üç ay ila on iki ay arasında askıya alabilir veya iptal ede-
bilir.

(5) Kesintisiz 400 gün aktif çalışmadan uzak kalan ATSEP Lisanslı Personelin lisansı
askıya alınır.

(6) Beş yıllık periyotlarda tam teşekküllü hastaneden alınması gereken sağlık raporunun
alınmaması veya alınamaması durumlarında ATSEP lisanslı personelin lisans derece veya de-
receleri askıya alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 5431 sayılı Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2920 sayılı Türk Sivil
Havacılık Kanunu ve bu Kanunlara uygun olarak Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak alt
düzenleyici işlemler ile Türkiye’nin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları
olan ICAO ve EUROCONTROL tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen hükümler uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava

Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SHY-5) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Mevcut personelin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde lisansı bulunan personelin

derece yenileme işlemleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl boyunca, mevcut personel için

yapılacak olan ilk derece yenileme aşamasında sınav hakkı sınırlaması aranmaz.
(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ATSEP Lisansı almış personelin yetkile-

rinin devamı için bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle üç yıl içerisinde 21 inci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen dil yeterliliğine ilişkin düzeylerden birinin sağlanması gerekir. Bu
süre içerisinde gerekli yeterlik seviyesini belgelendiremeyen ATSEP Lisanslı personelin sahip
olduğu lisans derece alanları on iki ay süreyle askıya alınır ve bu süre zarfında da gerekli ye-
terlik seviyesini belgelendiremeyen kişinin ATSEP Lisansı iptal edilir.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıla-

rının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Yükseköğretim Kurulu Uzman-
lığına atanma usul ve esaslarını; Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının
eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulunda istihdam edilecek Yük-

seköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları ve Yükseköğretim Kurulu Uzmanlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanını,
b) Başkanlık: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
c) Birim: Yükseköğretim Kurulu hizmet birimlerini,
ç) Daire Başkanlığı: Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığını,
d) Daire Başkanı: Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanını,
e) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterini,
f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Uzman: Yükseköğretim Kurulu Uzmanını,
ğ) Uzman yardımcısı: Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısını,
h) Yarışma sınavı: Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacakların

seçimi için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,
ı) Yeterlik sınavı: Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak

sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığına başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır.
(2) Yarışma sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı du-

yurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi ile siyasal bilgiler, iktisat, işlet-

me, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinin programların-
dan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak.
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Yarışma sınavı
MADDE 6 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğre-

tim kurumlarından birine yaptırılır; sözlü sınav Yarışma Sınavı Komisyonunca yapılır.
(3) Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en çok yirmi katı kadar adayın baş-

vurusu kabul edilir.
(4) Sözlü sınava, yetmiş puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak

ilân edilen her KPSS puan türünde başvuran adaylardan veya yazılı sınavda başarılı olanlardan,
atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılır. Sınavlarda son sıradaki
aday ile eşit puan alan diğer adayların da başvuruları kabul edilir.

Yarışma sınavı duyurusu
MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, KPSS

puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınav
şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar ilk başvuru tarihinden en
az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Başkanlığın kurumsal internet sitesi ile Türkiye genelinde
yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için, ilânda belirtilen süre içinde elek-

tronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı
Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar
Başkanlığa şahsen, elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir.

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin

verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği.
c) İki adet vesikalık fotoğraf.
ç) Adayın özgeçmişi.
(2) Başvuruya ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yayınlanacak sınav kılavuzuyla duyu-

rulur. Sınav kılavuzu, yarışma sınavı duyurusu ile aynı tarihte yayımlanır.
Yarışma Sınavı Komisyonu
MADDE 9 – (1) Yarışma Sınavı Komisyonu, Başkanın veya belirleyeceği Başkan Ve-

kilinin Başkanlığında, Genel Sekreter, Personel Dairesi Başkanı ile Başkan tarafından birim
amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilen iki üye dahil beş üye
ve Başkan tarafından birim amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından
seçilen iki yedek üyeden oluşur.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
(4) Yarışma sınav komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda
görev alamazlar.

Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, genel kültür ve genel yetenek ile ihtiyaç duyulan uz-

manlık alanları arasından mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak Yarışma Sınavı
Komisyonunca belirlenecek alan bilgisi konularından oluşur. Yazılı sınav, test ve/veya klasik
usulde düzenlenebilir. Sınav konularının alt başlıkları ve diğer hususlar sınav duyurusunda be-
lirtilir.

(2) Sınav sorularının yüzde otuzunu genel kültür ve genel yetenek, yüzde yetmişini
alan bilgisi konuları oluşturur.
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(3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları Başkanlığın kurumsal internet sitesinde
sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde ilân edilir.

Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Sözlü sınavda adaylar, EK-2 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardım-

cılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen alan bilgisi 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 değerlendirilir.
(2) Adaylar, Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle

birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar
puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda ba-
şarılı sayılabilmek için yarışma sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav sonucu en
yüksek puan olandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır ve bu liste Ko-
misyon tarafından imzalanarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(3) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilânı
MADDE 12 – (1) Yarışma sınavı sonucu; yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü

sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü
sınav puanı esas alınmak suretiyle puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer
alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar
için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı,
yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır.

Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş iş günü içinde Komisyona

itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on iş günü içinde karara bağlanır.
Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,
sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Personel

Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
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Uzman yardımcısı kadrolarına atama
MADDE 15 – (1) Yarışma sınavını kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hü-

kümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(2) Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ata-

ması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşı-
lanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılığı süresi, uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın

gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı
sıra;

a) Başkanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usûl ve esasları hakkında bilgi ve
tecrübe kazanmaya,

b) Başkanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uy-
gulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
e) Başkanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer

ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi

Tez jürisi ve görevleri
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, Baş-

kanın görevlendireceği bir Başkan Vekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek bi-
rim amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilen başkan dâhil beş
asıl ve üç yedek üyeden tez jürisi oluşturulur. Tez jürisinin sekreterya hizmetleri Personel Dai-
resi Başkanlığınca yürütülür.

(2) Tez jürisi, tezi değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile
karar alır.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez hazırlama
MADDE 18 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

tarafından tez konuları listesi oluşturulur ve Kurulun internet sayfasında yayımlanır. Liste, bu
birimler tarafından güncellenir.

(2) Birim amiri, tez konuları listesinden uzman yardımcısının tercih ettiği üç konudan
birini en geç ikinci yılın sonunda belirler. Tez; öğretim üyesi, veya uzmanlar arasından tez
jürisi tarafından seçilecek tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak hazır-
lanır.

(3) Belirlenen tez konusu ilk bir ay içinde, uzman yardımcısının talebi ve tez danışma-
nının uygun görmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun
değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.
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(4) Hazırlanacak tezin uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren
bilimsel çalışma etiğine uygun özgün bir eser olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans,
doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esas-
tır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin hükümleri ve
cezaî işlemler uygulanır.

(5) Tez; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere,
adaylıkta geçen süre dâhil üç yıl içerisinde hazırlanır.

Tezin teslimi
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleşmesini takip eden en geç

bir yılın sonunda hazırladığı tez ve tez danışmanının değerlendirme raporunu, on gün içinde
tez jürisindeki üye sayısı kadar çoğaltarak bağlı olduğu birim amirine teslim eder. Birim amir-
leri tezleri beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir ve Personel Dairesi Başkan-
lığı da bu tezleri en kısa sürede jüri üyelerine teslim eder.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere ilave
süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü
MADDE 20 – (1) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç bir ay içinde inceler. Tezi in-

celenen uzman yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır. Tez jürisi, gerek
görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Uzman yardımcısı tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile il-
gili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra tez jürisi üyeleri oylarını başarılı
veya başarısız şeklinde kullanır ve karar oy çokluğu ile alınır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girmemiş
olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın
savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin kabul edilmemesi
MADDE 21 – (1) Tez jürisi tarafından tezi başarısız kabul edilen uzman yardımcılarına

yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Bu süre sonunda tezini
teslim etmeyen veya ikinci defa tezi başarısız kabul edilenler hakkında 25 inci madde hükmü
uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik Sınavı Kurulu
MADDE 22 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu Başkanın belirleyeceği Başkan Vekilinin baş-

kanlığında, birim amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından Başkan ta-
rafından belirlenecek başkan dâhil beş üyeden oluşur. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedekleri
de seçilir.

(2) Yeterlik Sınavı Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Oy çokluğuyla karar alır. Kurulun
sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınavına giriş şartı ve yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç

olmak üzere, uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı
kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, Başkanlık tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı olarak ya-
pılır.
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(3) Yeterlik sınavı, Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan
edilen konulardan yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sa-
yılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 25 inci
madde hükmü uygulanır.

Uzmanlığa atama
MADDE 24 – (1) Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı
süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa
atanır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 25 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler,
b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,
c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev ve sorumluluk
MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti mak-

sadıyla araştırma ve incelemeler yapmak.
b) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkanlıkça uygun görüle-

cek toplantı ve çalışmalara katılmak.
c) Eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler

geliştirmek, Başkanlığın hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yap-
mak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda
ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde
çalışmalarda bulunmak.

ç) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
Yurt dışında eğitim
MADDE 27 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Yeniden atanma
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra

Başkanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş
kadro bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden ata-
nabilirler.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:
ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Adıgüzel Meslek Yüksekokulu-

nun yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organlarının görevleri ve mali konulara ilişkin hü-
kümleri düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Müdür: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
ç) Vakıf/Kurucu Vakıf: Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vak-

fını,
d) Yönetim Kurulu: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
e) Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,
f) Yüksekokul Kurulu: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
g) Yüksekokul Sekreteri: Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sekreterini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Akademik ve İdari Organlar, Öğretim Elemanları

Mütevelli Heyet
MADDE 4 – (1) Mütevelli Heyet, Yüksekokulun en yüksek karar organıdır ve Yük-

sekokulun tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafın-
dan, 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Va-
kıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip, Devlet memuru olma
niteliklerine sahip, en az üçte ikisi yükseköğretim görmüş adaylar arasından seçilen en az sekiz
üyeden oluşur. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitelerinden ge-
rekli izni almış olmak kaydıyla Mütevelli Heyette görev alabilir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu
başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli
Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Müdür dışındaki Yüksekokul mensupları Mü-
tevelli Heyette görev alamaz.

(2) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyet üyelerinin görev
süresi bitmeden görevden alınmaları için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının
en az üçte ikisinin görevden alma önerisi lehinde oy kullanması gerekir.

(3) Müdür, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez.
Müdür, kendisi ile ilgili konularda toplantılara ve oylamalara katılamaz.
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(4) Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet başkanlığı tarafından seçil-
melerini/değişikliklerini müteakip otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mütevelli Heyet yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Kararlar, Mütevelli He-
yet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğun-
luk sağlanmış kabul edilir. Mütevelli Heyet, üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı isteğiyle
ve/veya Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Mütevelli Heyet toplantılarının
raportörlüğünü Mütevelli Heyet üyelerinden birisi yapar.

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile
Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar
bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve
Mütevelli Heyet üyelerine bunun dışında herhangi bir surette başka ödeme yapılamaz.

(7) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve sürede Müdüre
veya Yüksekokulun diğer yöneticilerine devredebilir.

(8) Mütevelli Heyet ihtiyaç duyulması halinde hukuki, akademik ve mali konularda
tam veya yarı zamanlı danışmanlık hizmetleri alır.

Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Yüksekokulun tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Yüksekokulda görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin

sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görev-
den alınmalarını onaylamak.

c) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de alarak Müdürü atamak.
ç) Yüksekokulda akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak Yüksekokul Kurulu önerilerini karara bağlamak.
d) Müdür tarafından hazırlanan Yüksekokulun bütçesini onaylamak, harcama usullerini

belirlemek, bütçe uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri incelemek ve izlemek.
e) Öğrencilerden alınacak öğretim ücretlerini, öğretim ücretlerinin ödeme şeklini ve

alınma zamanlarını tespit etmek.
f) Yüksekokula alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs mik-

tarını tespit etmek.
g) Yüksekokulu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, yurt içinde ve yurt dışında

diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek ve işleyişini denet-
lemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gibi geniş kapsamlı
anlaşma ve protokolleri hazırlayarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) Yüksekokul organlarınca hazırlanan düzenleyici işlemleri inceleyerek karara bağlamak.
h) Yüksekokulun taşınmaz ve taşınır mallarını yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri

yapmak.
ı) Yüksekokula yapılacak bağışların kabulüne veya reddine karar vermek, bunlara iliş-

kin işlemleri yapmak.
i) Yüksekokula kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına veya

kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına
ilişkin karar vermek.
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j) Satın alma ve ihaleye ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek ve denetlemek.
k) Yüksekokul yönetimince uygulanmak üzere idari ve mali konulara ilişkin olarak

önerilen konuları görüşüp, karara bağlamak.
l) Öğretim elemanlarına ve diğer personele verilecek ücretleri belirlemek.
m) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yü-

rütmek.
Başkan
MADDE 6 – (1) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından dört yıl için seçilir. Başkan,

üyeler arasından bir kişiyi Başkan yardımcısı olarak belirler.
(2) Başkan yardımcısının görev süresi Başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Süresi biten

Başkan ve Başkan yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
Akademik organlar
MADDE 7 – (1) Yüksekokulun akademik organları; Müdür, Yüksekokul Kurulu ve

Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Yüksekokulun en üst düzeyde yöneticisidir. Müdür, Mütevelli

Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle üç yıl süreyle
atanır. Müdür, aynı usulle görevden alınır. Daha kısa süre için atanacaksa bu durum Müdür
adayına bildirilir ve sözleşmesinde belirtilir. Görev süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür; akademik ve idari işlerinin yoğunluğuna göre, kendisine yardımcı olmak
üzere Mütevelli Heyetin uygun bulduğu sayıda Müdür yardımcısı seçer ve bunların atanmasına
ilişkin teklifini Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün görevi süresince
görevde kalmak üzere atanır. Müdür yardımcıları aynı usulle yeniden atanabilirler.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından bi-
rini vekil olarak bırakır.

(4) Müdürlüğün boşalması halinde, Mütevelli Heyet tarafından uygun görülen Müdür
yardımcılarından biri, en çok altı ay için bu görevi vekaleten yürütebilir. Müdürlüğün altı aydan
fazla süreyle boşalması veya görev süresinin bitmesi halinde, birinci fıkra hükümlerine göre
yeni Müdür atanır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Mütevelli Heyetin idari, mali ve diğer konularda alacağı kararları uygulamak.
b) Mütevelli Heyet ile yükseköğretim kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak.
c) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak.
ç) Yüksekokula bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Yüksekokulun akademik performansını en üst düzeye ulaştırmak, bilimsel üretimin

sayı ve kalitesini arttırmak, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının mükemmelleştirilmesi
için akademik ve idari personeli teşvik etmek.

e) Yüksekokul bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını ilgili kurulların görüş ve önerilerini de
aldıktan sonra Mütevelli Heyete sunmak.

f) Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve dene-
tim yapmak.

g) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet tarafından ve-
rilen diğer görevleri yapmak.
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Yüksekokul Kurulu
MADDE 10 – (1) Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları

ve Yüksekokulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur. Yüksekokul Kurulu
yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Ku-
rulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulunun raportörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.

Yüksekokul Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yüksekokul Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın ile ilgili faaliyetlerini gö-

rüşmek, karara bağlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.
b) Yüksekokul ile ilgili mevzuat taslaklarını hazırlamak veya bununla ilgili görüş bil-

dirmek.
c) Yüksekokulun tüm bölümlerinin ders programlarını, program içeriklerini ve kredi

saatlerini belirleyerek Müdürlüğe sunmak.
ç) Yükseköğretim Kuruluna sunulmak üzere, Yüksekokulda açılacak ve kapatılacak

bölüm ve programlarla ilgili Mütevelli Heyete rapor hazırlamak.
d) Yüksekokulun yıllık akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.
e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.
f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile

Müdür tarafından gösterilen altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için se-
çilen üç öğretim elemanından oluşur.

(2) Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunun ra-
portörlüğünü Yüksekokul Sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) İdari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulu

aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Mütevelli Heyet kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrul-

tusunda Müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak.
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvi-

mini düzenlemek.
c) Yüksekokulda bölümler arası geçişlerin koşullarını ve kontenjanlarını belirlemek.
ç) Yatay geçiş koşul ve kontenjanlarını belirlemek ve karara bağlamak.
d) Yüksekokulda açılacak burslu eğitim kontenjanlarını ve koşullarını belirlemek.
e) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlamak.
f) İlgili mevzuat hükümlerine göre başka bir yükseköğretim kurumunun lisans veya ön

lisans programlarına kayıtlı öğrencilerini Yüksekokula özel öğrenci kabul etmek.
g) Mütevelli Heyet ve/veya Müdür tarafından verilen yönetim ve disipline ilişkin gö-

revleri yerine getirmek.
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Program Başkanı
MADDE 14 – (1) Program Başkanı, programın tam zamanlı öğretim elemanları ara-

sından seçilerek Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için atanır. Süresi biten
Program Başkanı tekrar atanabilir.
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(2) Program Başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için, Yüksekokulun tam
zamanlı öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan
süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni bir Program Başkanı atanır.

(3) Program Başkanı, programın her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve
programla ilgili faaliyetin düzenli ve verimli yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar
ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları Müdürün önerisi üzerine Mütevelli
Heyetin onayı ile atanır.

(3) Kısmi statüde öğretim elemanı çalıştırılabilir. Kısmi statüde öğretim elemanı çalış-
tırılmasına ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Araştırma geliştirme koordinatörlükleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 16 – (1) Yüksekokulun üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ve kalite hedefleri
doğrultusunda araştırma geliştirme koordinatörlükleri kurulabilir ve bu koordinatörlükler da-
nışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

a) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak.
b) Öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörleri ile entegrasyon içerisinde iş başı eğitimle-

rinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.
c) Mezun öğrencilere istihdam alanları yaratılması için çalışmalar yapmak.
ç) Öğretimin çağdaş ve bilimsel gerçekler doğrultusunda program geliştirme ve kariyer

planlamalarını yapmak.
d) Yüksekokulun ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak.
e) İhtiyaç duyulan konularda araştırma geliştirme plan ve projeler hazırlamak ve da-

nışmanlık hizmetleri yapmak.
(2) Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile yaşam boyu öğrenme,

endüstriye dayalı öğrenme ve staj, mesleki gelişim ve mezun ilişkileri, uluslararası ilişkiler,
araştırma geliştirme ve E-öğrenme ve benzeri konularda koordinatörlükler oluşturulabilir.

(3) Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum veya kişilerce Yüksekokul ve bağlı bi-
rimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında gelen teklifler Müdür tara-
fından oluşturulacak proje değerlendirme komitesince incelenir, değerlendirilir ve proje yöne-
ticisi belirlenir. Değerlendirme yapılırken projenin Yüksekokula sağlayacağı yarar, araştırma-
lara katkı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır.

(5) Yönetim Kurulunun görüşü, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyetin izni ile tam za-
manlı öğretim elemanları Yüksekokul dışında danışmanlık yapabilirler. Buna bağlı yapılan ça-
lışmalar Yüksekokulda sürdürülmüş sayılır.

(6) Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret Yük-
sekokula gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler Yüksekokul
tarafından düzenlenen esaslara göre yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Teşkilat, Yüksekokul Sekreteri, İdari Personel, Öğrenciler ve Disiplin

İdari birimler
MADDE 17 – (1) Yüksekokul idari teşkilatı Yüksekokul Sekreterliğine bağlı aşağıda

yer alan birimlerden oluşur:
a) Müdür özel kalemi.
b) Öğrenci işleri birimi.
c) Yazı işleri ve genel evrak birimi.
ç) Mali işler birimi.
d) İnsan kaynakları (personel) birimi.
e) Sağlık kültür ve spor birimi.
f) Destek ve teknik hizmetler.
g) Satın alma birimi.
ğ) Halkla ilişkiler ve tanıtım birimi.
h) Bilgi kaynakları (kütüphane) birimi.
ı) Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri birimi.
Yüksekokul Sekreteri ve görevleri
MADDE 18 – (1) Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokulun idari teşkilatının başı ve idari

personelin amiri olup, Müdüre bağlı olarak görev yapar. Yüksekokul Sekreteri, Mütevelli Heyet
tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(2) Yüksekokul Sekreteri aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yüksekokulun idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu ça-

lışmasını sağlamak.
b) Yüksekokul Kurulu ile Yönetim Kurulunda oylamaya katılmadan raportörlük görevi

yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını, saklanmasını ve bağlı bi-
rimlere iletilmesini sağlamak.

c) Yüksekokul Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarını Yüksekokula bağlı birimlere iletmek.
ç) Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride

bulunmak.
d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
e) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek.
f) Müdürlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
g) Mütevelli Heyet ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İdari personel
MADDE 19 – (1) Yüksekokul idari personeli Yüksekokul Sekreteri ve Müdürün önerisi

üzerine Başkan tarafından seçilir ve Mütevelli Heyetçe sözleşmeleri yapılır.
Öğrenciler
MADDE 20 – (1) Yüksekokula kaydedilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetin

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir; yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(2) Yüksekokul öğrencileri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri uygulanır.
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Disiplin
MADDE 21 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemleri hak-

kında, 2547 sayılı Kanun ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği;
Yüksekokul öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakıflara devredilmemesi
MADDE 22 – (1) Kazanç amacı gütmemek şartıyla kurulan Yüksekokulun her çeşit

gelirleri Yüksekokulda kalır ve geçici olarak dahi hiçbir surette Vakıf varlığına veya hesaplarına
intikal edemez.

(2) Yüksekokulun bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Yük-
sekokulun tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Mali kolaylıklar
MADDE 23 – (1) Yüksekokul, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali

kolaylıklar ile Devlet tarafından vakıf üniversitelerine ve vakıf meslek yüksekokullarına sağ-
lanan bütün imkânlardan yararlanır ve emlak vergisinden muaftır.

Harcama yetkilisi
MADDE 24 – (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Mü-

tevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içerisinde kısmen veya tamamen Müdür, Müdür yar-
dımcıları veya Yüksekokul Sekreterine devredebilir.

Yüksekokulun gelirleri
MADDE 25 – (1) Yüksekokulun gelirleri şunlardır:
a) Kurucu Vakıfça geliri Yüksekokula tahsis edilmiş kuruluşlar ve kaynaklardan gelen

gelirler.
b) Araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek

gelirler.
c) Yüksekokulun yatırımlarından ve işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
ç) Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
d) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.
e) Yüksekokul dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.
f) Öğrencilerden alınacak ücretler.
g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
h) Yayın ve satış gelirleri.
ı) Diğer gelirler.
Kaynakların kullanımı
MADDE 26 – (1) Yüksekokulun inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde ve

gerekli diğer faaliyetler için kaynaklarının kullanımı ilgili mevzuat hükümleri ve Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri
MADDE 27 – (1) Tam zamanlı öğretim elemanları, proje değerlendirme komisyonunun

görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile Yüksekokul dışında danışmanlık yapabilirler. Tam za-
manlı öğretim elemanının projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler-
den ne ölçüde yararlanacaklarına ilişkin esaslar, Müdürlükçe belirlenen ilkeler doğrultusunda
Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli
Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.
—— • ——

Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki dör-
düncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin talepte bulunması ve tezsiz yüksek
lisans programının koşullarını yerine getirmesi halinde yönetim kurulu kararı ile kendisine tez-
siz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl so-
nunda proje raporunu danışmanına teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen öğrenciye ana-
bilim/anasanat dalının onayı ve yönetim kurulunun kararı ile yeni bir dönem projesi verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/2/2013 28550
2- 10/9/2013 28761
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/22)

Başvuru
MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Naksan Plastik ve Enerji  Sanayi ve Ticaret A.Ş.
firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli
“polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat”ın itha-
linde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın
devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruştur-
ması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

(2) Söz konusu şikayet, RAD Tekstil  San. ve Tic. A.Ş., Ekonet Tekstil  San.ve Tic. A.Ş.
ve CNC Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi madde
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00,

3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00 ve 6306.12.00.00.00
numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Polietilen ve polipro-
pilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat”tır.

(2) Bahse konu GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı değildir.
Mevcut önlem
MADDE 3 – (1) ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11,  3921.90.60.00.13,

5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00 GTİP’leri altında yer alan “polietilen veya polipropilenden
mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” için 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/33 sayılı
Tebliğ ile ÇHC menşeli olanlar için 1,06 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanlar için de
1,16 ABD Doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Buna ek olarak, 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/28) ile 2008/33 sayılı Tebliğ’in 25 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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(3) Öte yandan, önleme tabi 3926.90.97.90.19 numaralı GTİP 30/12/2012 tarihli ve

28513 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Gümrük

Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler sonucunda 3926.90.97.90.18 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu GTİP değişikliği 31/1/2013 tarihli 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ ile duyurulmuştur.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) ÇHC ve Vietnam menşeli bahse konu ürüne yönelik meri önlemin yü-

rürlük süresinin bitiminden önce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/2 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemin

yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin Mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli

delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde

bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Vietnam men-

şeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde

dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna

ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu

anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

tarafından ÇHC ve Vietnam menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çer-

çevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) ÇHC ve Vietnam menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler,

Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya

devam eder.

(3) Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda yürür-

lükte bulunan önlemlerin kaldırılmasına, devamına veya değiştirilerek uygulanmasına karar

verilebilir.

(4) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-

fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-

lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine

karar verilmesi halinde; ÇHC ve Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruş-

turma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler

çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler

içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin

tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri

uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için pi-

yasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu mad-

denin bilinen yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma konusu ülkelerde yerleşik
bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve soruşturma konusu ülkelerde yerleşik üretici/ih-
racatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası
Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün
bulunmaktadır.

(3) Ayrıca ÇHC ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirim yapılacaktır.
Süreler
MADDE 8 – (1) Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği
ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünü-
len diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüş-
lerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı
olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 7 nci
maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün
içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi ver-
meyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 22-26/ 212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: ngs193@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA ELKONULAN

EŞYA VEYA ALIKONULAN ARACIN MUHAFAZA, DEPOLAMA, YÜKLEME,
BOŞALTMA VE NAKLİYE ÜCRETLERİNE DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza,
Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE
ANLAŞMAYA VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 3

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim

Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 210 metninde belirlenmiştir. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi, 
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul
edilir. 

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE

KALİTE KONTROL (BDS 220)

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 4

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların

Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 220 metninde belirlenmiştir. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi, 

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir. 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ (BDS 230)

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 5

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin

Belgelendirilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 230 metninde belirlenmiştir. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi, 

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir. 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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KASIM GÜNSÜZLER ALANI     MURAT 

1200-5 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Kasım 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28821 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/501 
Karar No : 2013/525 
C.Savcılığı Esas No : 2012/1001 
Davacı : K.H. 
Sanık : ALLAHVIRDI SADEGH ZADEH - Rostam ve Nubar Oğlu 

06/02/1967 SIECHESHME/IRAN doğumlu ve aynı adreste 
oturur. 

Suç : Petrol Kaçakçılığı 
Suç Tarihi : 17/07/2012 
Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt 
Karar Tarihi : 01/10/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık ALLAHVIRD 

SADEGH ZADEH hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 4926 sayılı KMK’nın 
4/3 maddesi gereğince 5.435,69 TL tazmini nitelikte adli para cezası verilmiş olup, sanığın tebliğ 
adresi bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle 
tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde 
kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 8872 

————— 
Esas No : 2012/501 
Karar No : 2013/525 
C.Savcılığı Esas No : 2012/1001 
Davacı : K.H. 
Sanık : ALLAHVIRDI SADEGH ZADEH – Rostam ve Nubar Oğlu 

06/02/1967 SIECHESHME/IRAN doğumlu ve aynı adreste 
oturur. 

Suç : Petrol Kaçakçılığı 
Suç Tarihi : 17/07/2012 
Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt 
Karar Tarihi : 01/10/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık ALLAHVIRD 

SADEGH ZADEH hakkında mahkememizce 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun ek 5. Maddesi 
gereğince 1 yıl on gün hapis ve 30 TL Adli Para Cezası ile mahkumiyet kararı verilmiş olup, 
sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle 
tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde 
kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 8873 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS NO : 2011/37 

KARAR NO : 2013/44 Müt. 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Ahmet İSPAHA, Osman ve Pamuk oğlu, 10.7.1988 doğumlu, 

Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Topalçavuş Köyü nüfusuna kayıtlı. Hakkari/Yüksekova 21 nci 

Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken Terhisli Jandarma Er Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Numarası.: 45847026400 

Yukarıda açık kimliği yazılı Terhisli Jandarma Er Ahmet İSPAHA hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 14.01.2013 gün ve 2011/37 Esas, 

2013/44 Müt. Karar sayılı duruşmasız işlere ilişkin kararıyla; 

Hükümlü Ahmet İSPAHA’nın 01.11.2008 - 14.11.2008 tarihleri arasında izin tecavüzü 

suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan ASCK.’nun 66/1-b, 

ASCK.nun 73. ve TCK.nun 62. maddeleri gereğince hükmolunan BEŞ AY hapis cezasına ilişkin 

hükmün 5271 Sayılı CMK.nun 231/5 nci maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK.’nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 

8'inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu 

süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 

TCK.nun 63’üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda 

cezasından MAHSUBUNA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Ahmet İSPAHA'nın bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair 

karar Hükümlü Ahmet İSPAHA'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. 

maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü 

Ahmet İSPAHA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde Hükümlü Ahmet İSPAHA tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz 

başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye 

Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü 

maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak 

katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 

23 ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 

edilebileceği Hükümlü Ahmet İSPAHA'ya ilanen tebliğ olunur. 8990 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:  

Mardin İli, Mazıdağı İlçesi, Poyraz Mahallesi, 145 ada 91 parselde kayıtlı taşınmazın 

kiraya verilmesi için yapılacak ihaleye ilişkin 07/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ilan metni aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (ADÜAŞ) ait aşağıda belirtilen 

taşınmaz, ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. 

 

İhale Konusu Varlık 
Geçici Teminat 

Bedeli 

Şartname 

Bedeli 

Son Teklif Verme 

Tarih ve Saati 

Mardin ili, Mazıdağı İlçesi, Poyraz 

Mahallesi, 145 ada, 91 parsel 

(1.551.055,34 m2) 

10.000 TL 500 TL 
03.12.2013     

14:00 

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” 

Usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” usulü ile 

sonuçlandırılabilir. 

2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak 

hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 

ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. 

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 

Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel 

Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar 

yatırılarak ve “Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz Mahallesi, 145 ada 91 parsele ait İhale 

Şartnamesi” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya 

ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda 

belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

4 - İhale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4046 Sayılı Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ, 

ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu 

husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

5 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 

Tel : (312) 286 62 46  Faks: (312) 286 62 48 

www.aduas.gov.tr 

 9261/1-1 
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170 ADET ULTRABOOK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ihtiyacı 170 adet ultrabook bilgisayar kuruluşça 

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 (130.-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, 19/11/2013 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 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. 

 9260/1-1 
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362 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Sincan Belediye Başkanlığı ihtiyacı olan, 362 adet muhtelif cins ve ebat lastik, firma 

kataloğunda belirlenen standartlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, Lassa, Bridgestone veya Michelin marka olarak açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç 

zarfla birlikte teknik şartname, 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, 25.11.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I 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 iç zarfları aynı gün, 

kurumun teyidi alınmasını gerektiren tekliflerin 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 dikkate 

alınmayacak ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda süresiz 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 veya dilediğine 

vermekte serbesttir. 9063/1-1 
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YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu İş Makinalarında kullanılmak üzere yedek parça temini 

işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/162515 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale 

Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286 416 20 01     Faks: 0286 416 37 00 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz Komatsu İş Makinalarında 

kullanılmak üzere 26 kalem yedek parça temini işi. 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 03/12/2013 - 15.00 

d) Dosya no : 246-KÇLİ/2013-0693 

4 - İhaleye ait dökümanlar: 

Çan’da : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

İzmir’de : TKİ Gümrük Şefliği: Erzene Mahallesi 78. Sokak No: 3 Bornova/İZMİR 

Ankara’da : TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı kat: 11 

Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 

3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb 

TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL’dir. (Posta 

yoluyla 60.00TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 03/12/2013 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9177/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 16,34,-TL. ile en çok 1.719.299,95,-TL. arasında değişen; 

25/11/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00,-TL., en çok 

100.000,00,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, muhtelif oto parçası, 

kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, karton, cep telefonu aksam ve parçaları 

ve sentetik boya v.s 32 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, 

Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 26/11/2013 tarihinde saat 

09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) 

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 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 9173/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNUN 10. VE 16. MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.407,25.- TL ile en çok 58.643,64,-TL arasında değişen; 

21/11/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 341,00,-TL en 

çok 5.864,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 32 adet eşya/araç (B.Oto, Otobüs, Camlı 

Panelvan, Midibüs, Tekne ve Kapalı Kasa Kamyonet) açık artırma suretiyle, Osmangazi Belediye 

Spor Kulübü Akpınar Kültür Sanat ve Spor Merkezi Akpınar Mah. 1050 Konutlar 

Osmangazi/BURSA adresindeki ihale salonunda 22/11/2013 günü saat 10.00’da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) 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 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 9169/1-1 
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THK TRABZON İŞHANI BİNASI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Trabzon İli, Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak 

48 pafta, 273 ada 49 parseldeki 320,35 m² arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum+zemin+5 normal 

kattan oluşan kargir işhanı binasının tamamının kiraya verilmesi işi 06 Aralık 2013 Cuma günü 

saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Trabzon Şube Başkanlığı’na (Kemerkaya Mahallesi Halkevi Sokak No: 4/3 

THK İşhanı TRABZON) vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Trabzon Şube Başkanlığı’ndan (Kemerkaya Mahallesi Halkevi Sokak No: 4/3 THK 

İşhanı TRABZON) temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 71 

 THK Trabzon Şube Başkanlığı (0 462) 321 43 17 9246/1-1 

————— 

THK BALIKESİR İŞHANI BİNASI KİRAYA VERİLECEKTİR 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Eski Kuyumcular 

Mahallesi, Anafartalar Caddesi, 6 pafta, 1239 ada, 64 parseldeki 296,50 m² arsa üzerinde inşa 

edilmiş bodrum+zemin+5 normal kattan oluşan kargir işhanı binasının tamamının kiraya 

verilmesi işi 13 Aralık 2013 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Balıkesir Şube Başkanlığı’na (Eski Kuyumcular Mahallesi, Anafartalar 

Caddesi, Iştınlı Sok. Yalçın Apt. No: 13/B Kat: 3 BALIKESİR) vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Balıkesir Şube Başkanlığı’ndan (Eski Kuyumcular Mahallesi, Anafartalar Caddesi, 

Iştınlı Sok. Yalçın Apt. No: 13/B Kat: 3 BALIKESİR) temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 71 

 THK Balıkesir Şube Başkanlığı (0 266) 241 11 36 9247/1-1 

————— 

THK SAMSUN İŞHANI BİNASI KİRAYA VERİLECEKTİR 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Samsun İli, Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, 

No:14 ve 44 ada 6 parseldeki 106,70 m² arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum+zemin+5 

normal+teras kattan oluşan kargir işhanı binasının tamamının kiraya verilmesi işi 29 Kasım 2013 

Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Samsun Şube Başkanlığı’na (Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi THK İşhanı 

No: 14/5 İlkadım/SAMSUN) vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Samsun Şube Başkanlığı’ndan (Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi THK İşhanı No: 

14/5 İlkadım/SAMSUN) temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 71 

 THK Samsun Şube Başkanlığı (0 362) 431 21 85 9248/1-1 
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FUNGAL ALFA AMİLAZ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. fungal alfa amilaz alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 12.12.2013 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 12.12.2013 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 9218/1-1 

————— 
KUŞ ÜZÜMÜ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 7.000 Kg. kuş üzümü alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 10.12.2013 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 10.12.2013 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 9219/1-1 

————— 
GÖKKUŞAĞI SATIŞ MAĞAZASINDA BRANDA ALTI LED 

AYDINLATMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1. Fabrikamız Gökkuşağı Satış Mağazasında Branda Altı Led Aydınlatma İşi, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2. Numune Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3. Tekliflerin en geç 21.11.2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 9220/1-1 
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CUMAOVASI-TEPEKÖY İSTASYONLARI ARASINDA İSTASYON YOLLARI VE 

MAKASLARDA RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/160382 

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 

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası-

Tepeköy İstasyonları Arasında İstasyon Yolları ve Makaslarda Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti 

Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE 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 05.12.2013 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00,-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. 9085/1-1 

—— • —— 

TOPLU TÜKETİM YERLERİNE YÖNELİK 600.000 ADET 500 GR. RİZE TURİST ÇAY 

POŞETİ VE 1.200.000 ADET 1.000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan toplu tüketim yerlerine yönelik 600.000 Adet 500 Gr. Rize 

Turist Çay Poşeti ve 1.200.000 Adet 1.000 Gr. Rize Turist Çay Poşeti, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile 

satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.11.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
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7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Kısmi teklif verilebilir.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.) 

9 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8953/1-1 

—— • —— 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 

GM DİZEL MOTORLARIN REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE  

47 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/163973 

1 - İdarenin ; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 47 KALEM GM DİZEL MOTOR MALZEMESİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 12.12.2013 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

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

olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden 

(KDV Dahil) 150,-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. 9271/1-1 

————— 

BUHAR RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/163228 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 adet buhar radyatörü, imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03/12/2013 - Saat 14.00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

03/12/2013 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

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

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

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

tabi değildir. 9170/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 273,47 TL ile en çok 900.045,00 TL arasında değişen; 

27/11/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 28,00 TL, en çok 

90.005,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, pvc profil, 

camsil, akü, gözlük camı zarfı, kompresör aksamı, diyot, cep telefonu, gözlük çerçevesi, 

sıkıştırma anahtarı, fermuar, kol saati, pompa, kimyasal madde, boya hammaddesi, vazo, laminant 

parke v.b. 30 (otuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı 

Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 28/11/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 

80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9232/1-1 

—— • —— 
ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 5 (beş) kalem zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27/11/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 425 59 55 9234/1-1 
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MUHTELİF ALIMLAR YAPILACAKTIR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımları açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 - 95 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri 
d) İşin 

Süresi 

1- Römorklu elektrikli motopomp 

İKN: 2013/154300 

D.NO: 591-GLİ/2013-871 

1 kalemde   

1 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

175 Takvim 

Günü 

2- Flokülant (Anyonik polimer) 

İKN: 2013/152369 

D.NO: 127-GLİ/2013-866 

1 kalemde 

30.000 kg. 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

60 Takvim 

Günü 

3- Muhtelif elektrot ve kaynak 

maskesi camı 

İKN: 2013/155462 

D.NO: 104-GLİ/2013-878 

6 kalemde 

55020 adet, 

50 kg. 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

60 Takvim 

Günü 

4- Aktüatör,kumanda 

pozisyoneri,regülatör 

İKN: 2013/158103 

D.NO: 231-GLİ/2013-885 

3 kalemde 

24 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

120 Takvim 

Günü 

5- Seksiyonel kapı ve sarmal kapı 

İKN: 2013/160386 

D.NO: 672-GLİ/2013-899 

2 kalemde   

7 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

30 Takvim 

Günü 

6- Hortum sıkma makinası ve 

ekipmanları 

İKN: 2013/162750 

D.NO: 656-GLİ/2013-905 

1 kalemde   

1 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

90 Takvim 

günü 

7- Oto boyası ve ekipmanları 

İKN: 2013/162394 

D.NO: 122-GLİ/2013-901 

7 kalemde 

3505 kg    

30 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

30 Takvim 

günü 

8- Yanmaz iş elbisesi ve yanmaz 

parka 

İKN:2013-163746 

D.NO :62-GLİ/2013-915 

2 kalemde 

21 takım,  

30 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

45 Takvim 

Günü 

9- Alev sızdırmaz yer altı telefonu 

İKN:2013-163824 

D.NO:510-GLİ/2013-913 

1 kalemde 

40 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

90 Takvim 

Günü 

10- Elektrik motorlu dalgıç tip su 

pompası 

İKN:2013-163791 

D:NO:591-GLİ/2013-914 

1 kalemde   

3 adet 

GLİ. Müessese Müdürlüğü 

Tunçbilek Tesellüm Ambarı 

30 Takvim 

Günü 
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3 - İlanı 

a) Konusu 
b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati 

d) İhale 

Saati 

e) İhale 

Doküman 

Bedeli 

1 - Römorklu elektrikli motopomp 
25.11.2013 

PAZARTESİ 
11.00 11.00 50,00 TL. 

2 - Flokülant (Anyonik polimer) 
25.11.2013 

PAZARTESİ 
15.00 15.00 50,00 TL. 

3 - Muhtelif elektrot ve kaynak 

maskesi camı 

26.11.2013 

SALI 
14.00 14.00 50,00 TL 

4 - Aktüatör, kumanda pozisyoneri, 

regülatör 

26.11.2013 

SALI 
15.00 15.00 50,00 TL 

5 - Seksiyonel kapı ve sarmal kapı 
26.11.2013 

SALI 
16.00 16.00 50,00 TL 

6 - Hortum sıkma makinası ve 

ekipmanları 

27.11.2013 

ÇARŞAMBA 
14.00 14.00 50,00 TL. 

7- Oto boyası ve boya malzemesi 
27.11.2013 

ÇARŞAMBA 
15.00 15.00 50,00 TL. 

8 - Yanmaz iş elbisesi ve yanmaz 

parka 

02.12.2013 

PAZARTESİ 
15.00 15.00 50,00 TL. 

9 - Alev sızdırmaz yer altı telefonu 
03.12.2013 

SALI 
14.00 14.00 50,00 TL. 

10 - Elektrik motorlu dalgıç tip su 

pompası 

03.12.2013 

SALI 
15.00 15.00 50,00 TL. 

 

f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır. 

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ; 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedeli karşılığında temin etmeleri 

zorunludur. 

5 - İhale Dokümanının Satın alınacağı Yer: 

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANL 

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her 

bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir. 
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7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamesinde 

belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - İhale konusu işlerden, 1 - Muhtelif elektrot ve kaynak maskesi camı, 2 - Aktüatör, 

kumanda pozisyoneri, regülatör, 3 - Oto boyası ve boya malzemesi, 4 - Yanmaz iş elbisesi ve 

yanmaz parka ihaleleri dışında diğer ihaleler için işin tamamına teklif verilecektir. 

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları : 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 

İlgilenenlere duyurulur. 9270/1-1 

—— • —— 

ZEYİLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret 

Müdürlüğünden:  

İhale ilanı 26.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bursa Doğalgaz Kombine 

Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 701 F Tipi Gaz Türbinlerine ait 680 Adet 

Sabit ve Hareketli Kanat ile 73 Adet Yanma Odası ve Gaz Geçiş Parçası Olmak Üzere Toplam 

753 Adet Sıcak Gaz Yolu Parçalarının Rejenerasyonu ihalesine ilişkin olarak, İdari Şartnamenin 

51.1. maddesi ve Teknik Şartnamenin V. ve IV. maddeleri ile Teknik Şartname eki Diğer 

Hususların III. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

1 - İdari Şartnamenin “Cezalar” başlıklı 51. maddesinin 51.1. alt maddesinin eski hali: 

51.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, malı/işi süresinde teslim etmediği takdirde, 

(mücbir sebepler hariç) gecikilen her takvim günü için geç teslim edilen kanatların sözleşme 

bedelinin %0.1’i (bindebir) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Yüklenici sözleşmeye 

uygun olarak malı/işi süresinde teslim etmediği takdirde, İdarece en az 30 takvim günü süreli 

gecikme ihtarı verilecek olup, gecikilen her takvim günü için yukarıda belirtilen oranlarda 

gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

1 - İdari Şartnamenin “Cezalar” başlıklı 51. maddesinin 51.1. alt maddesinin yeni hali: 

51.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, malı/işi süresinde teslim etmediği takdirde, 

(mücbir sebepler hariç) gecikilen her takvim günü için geç teslim edilen sabit kanat, hareketli 

kanat, yanma odası ve gaz geçiş parçalarının sözleşme bedelinin %0,1 (bindebir)'i oranında 

gecikme cezasına tabi tutulacaktır. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı/işi süresinde teslim 

etmediği takdirde, İdarece en az 30 takvim günü süreli gecikme ihtarı verilecek olup, gecikilen 

her takvim günü için yukarıda belirtilen oranlarda gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme 

ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
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2 - Teknik Şartnamenin “V. Yapılacak İşlerin Tanımı ve Yüklenicinin Yükümlülükleri” 

maddesinin eski hali: 

5 - Yüklenicinin, rejenerasyon uygulayacağı minimum parça sayısı Grup-1 ve Grup-2’nin 

(3*) sütununda belirtilen parça sayısı kadardır. Yüklenici isterse 1. ve 2. grubun (3*) sütununda 

belirtilen parça miktarlarına uygulayacağı rejenerasyon yerine Mitsubishi 701 F tipi Gaz 

Türbinlerine uygun yeni (kullanılmamış ) parçaları teslim edebilecektir. Bu yeni parçalar için, 

bulundukları kalemlerdeki tamir birim fiyatından ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından 

rejenerasyon yerine yeni parçaların işletme müdürlüğüne teslim edilmesi durumda dahi, yüklenici 

işletme müdürlüğünden tamir amacıyla almış olduğu (rejenerasyonu yapılan, yapılamayan ve 

tahribatlı muayene uygulanan) tüm parçaları İşletme Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. 

2 - Teknik Şartnamenin “V. Yapılacak İşlerin Tanımı ve Yüklenicinin Yükümlülükleri” 

maddesinin yeni hali: 

5 - Yüklenicinin, rejenerasyon uygulayacağı minimum parça sayısı Grup-1 ve Grup-2’nin 

(3*) sütununda belirtilen parça sayısı kadardır. Yüklenici firmanın Grup-1 ve Grup-2’nin (3*) 

sütununda belirtilen parça miktarlarından daha az sayıda parça tamir etmesi durumunda, tamir 

edilemeyen parçalar için tamir bedeli ödenmeyecek olup ayrıca tamir edilemeyen her bir parçanın 

sözleşme bedeli kadar ceza da Yükleniciden kesilecektir. Yüklenici işletme müdürlüğünden tamir 

amacıyla almış olduğu (rejenerasyonu yapılan, yapılamayan ve tahribatlı muayene uygulanan) 

tüm parçaları İşletme Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. 

3 - Teknik Şartnamenin “IV. Teknik Özellikler” maddesinin eski hali: 

a) Gaz Türbini Genel Özellikleri: GAZ TÜRBİNİ GİRİŞ SICAKLIĞI (Cº) 1.150 

3 - Teknik Şartnamenin “IV. Teknik Özellikler” maddesinin yeni hali: 

a) Gaz Türbini Genel Özellikleri: GAZ TÜRBİNİ GİRİŞ SICAKLIĞI (Cº) 1.150 @ 

ISO2314 

4 - Teknik Şartname eki Diğer Hususların “Kabul İşlemleri” başlıklı III. maddesinin “1-

Geçici Kabul başlıklı” alt maddesinin eski hali: 

1 - Geçici Kabul: Rejenerasyon işlemi tamamlanan her grubun (3*) sütununda belirtilen 

minimum parça sayısı kadar parçanın İşletme Müdürlüğüne ulaşmasına müteakip, İşletme 

Müdürlüğü tarafından oluşturulacak kabul komisyonu tarafından yerinde yapılacaktır. her grubun 

(3*) sütununda belirtilen minimum parça sayısından daha az miktarda yapılan teslimatlar için 

geçici kabul işlemi yapılmayacaktır. Kabul komisyonu tarafından düzenlenen ve ilgili İşletme 

Müdürlüğünce onaylanan Geçici Kabul Protokolünün tarihi, garanti süresinin başlangıç tarihi 

olacaktır. 

4 - Teknik Şartname eki Diğer Hususların “Kabul İşlemleri” başlıklı III. maddesinin  

“1-Geçici Kabul başlıklı” alt maddesinin yeni hali: 

1 - Geçici Kabul: Grup-1 ve Grup-2'de belirtilen parçalardan; rejenerasyon işlemi 

uygulanan, rejenerasyon işlemi uygulanmayan ve hasarlı teste tabi tutulan bütün parçaların 

İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilmesinden sonra, rejenerasyon uygulanan parçalar için, 

İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulacak kabul komisyonu tarafından, yerinde geçici kabul 

yapılacaktır. Kabul komisyonu tarafından düzenlenen ve ilgili İşletme Müdürlüğünce onaylanan 

Geçici Kabul Protokolünün tarihi, garanti süresinin başlangıç tarihi olacaktır. 

 9267/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Kozahan Enerji Mühendislik Turizm Petrol 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 12/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30106 sayılı lisansında 

Seki Beldesi, Akpınar Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 (Ada:- Pafta: 023A18C-3C Parsel:2997) 

Fethiye/MUĞLA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri 

Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 

06530, Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9235/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Mansuroğlu Mah. 263. Sk. No:2 K:1 D:4 Bornova/İZMİR 

adresinde bulunan DAĞ/2023-1/25758 lisans numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Cen Petrol Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisans tadil bildirimine ilişkin olarak, Şirketin mevcut adresine 

yapılan aşağıda yer alan tebligatımızın iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 

edilemediğinden 11/09/2013 tarihli ve 54803 sayılı tebligatımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

CEN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE 

Mansuroğlu Mah. 263. Sk. No: 2 K: 1 D: 4 

Bornova/İZMİR 

İlgi: 20.06.2013 tarih ve 50236 Kurum evrak giriş sayılı başvurunuz. 

İlgi’de kayıtlı başvurunuza istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.08.20123 

tarih ve 4559-1 sayılı Kararı ile “Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin 19/03/2009 tarihli ve DAĞ/2023-1/25758 numaralı Dağıtıcı Lisansı’ndaki; 

“Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olan ticaret 

unvanının, “Cen Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi suretiyle lisansın 

tadil edilmesine,” karar verilmiştir. 9238/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/07/2013 gün ve 348 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/08/2013 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, imarın 48757 ada 2 sayılı parseli ile 48748 ada 1 sayılı 

parselin doğusundaki Park Alanı içerisinde “Dini Tesis Alanı” ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği”  14/11/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9159/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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; 

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1882 dosya nolu KAYSERİ İPEK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Batman ilinde faaliyet gösteren 1059 dosya nolu FEM Yapı Denetimi Ltd. Şti., 

Bolu ilinde faaliyet gösteren 320 dosya nolu BOLU Yapı Denetimi Müh. Hiz. ve Müş. 

Ltd. Şti., 

Adana ilinde faaliyet gösteren 284 dosya nolu GÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1814 dosya nolu BERKER Yapı Denetim Ltd. Şti., 1936 

dosya nolu RENKTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1991 dosya nolu YÜKSELİŞ AKADEMİ Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 30.10.2013 tarih 

ve 8476 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 9242/1-1 

————— 
16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile ilgili ilanda sehven yazılan “18 parsel” ifadesinin çıkarılarak “16 parsel” ifadesinin eklenmesi, 

04.11.2013 tarihli ve 8690 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9244/1-1 

—— • —— 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

61097420.663.07// 

İlçemiz Tapu kadostro Anadolu Meslek Lisesi memuru iken, Etimesgut Kız Tek. ve Mes. 

Lisesi Memurluğuna atanan ve 03.04.2013 tarihinde Memurlukla ilişiği kesilen Özlem SÜYGÜN; 

13.04.2012, 28.05.2012, 29.05.2012, 08.06.2012, 14.06.201215.06.2012, 19.06.2012, 

21.06.2012 tarihlerinde göreve gelmediğiniz, 11.04.2012 günü saat 10:05 de, 14.04.2012 günü 

saat 09:35 de, 16.04.2012 günü saat 11:00 de; 18.04.2012 günü saat 09:50 de, 09.05.2012 günü 

saat 10:40 da, 07.06.2012 günü saat 10:30 da görevinize geldiğiniz; iddiası ile ilgili olarak 657 

Sayılı D.M.K 'NUN 130. maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. 

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak 

Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda; 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 9243/1-1 

—— • —— 
Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

13.11.2013 Tarih ve 28820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi ilan 

metninde yer Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı Doçent kadrosu ilanındaki açıklama “Laparaskopik operasyonlar konusunda 

çalışmış olmak.” olması gerekirken sehven “Yoğun bakım yandal uzmanı olmak” olarak 

yazılmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI DER ADET AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 2 1 

Laparoskopik operasyonlar 

konusunda çalışmış olmak. 
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Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge 

hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR: 

PROFESÖRLER İÇİN 

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

- Profesör kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belertilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, 

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, 

Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf, 

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 6 (Altı) takım dosya , 

DOÇENTLER İÇİN 

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

- Doçent kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, 

Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf, 

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi 

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN 

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, 

Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi, Öğrenim Belgeleri ile 2 adet fotoğraf, 

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi 

- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin 

onaylanmış olması şarttır. 

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı -

Doçent adayları ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt 

unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar. 

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev 

Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye  (www.bayar.edu.tr/personel/yonergeler.htm) adresinden, 

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na (www.cbu.edu.tr/personel/form_lar.htm) adresinden 

ulaşılabilmektedir. 
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Birim Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Analiz ve 

Fonksiyonlar 

Teorisi 

Profesör 1 1 

Dizi uzayları ve matris 

dönüşümleri alanında çalışmış 

olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Genel Fizik Profesör 1 1 

Sıvı kristallerin istatistik 

mekaniği konusunda teorik 

çalışmaları olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Yüksek Enerji 

ve Plaz.Fiziği 
Profesör 1 1 

Atom altı parçacık 

çarpıştırıcılarında deneysel olarak 

çalışmış olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 
Kanserin moleküler biyolojisi 

üzerine çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 
Bor serviks kanseri üzerine 

çalışmaları olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Katıhal Fiziği Doçent 1 1 

Malzeme üzerine çalışmaları 

olmak 

Turgutlu 

Meslek 

Yüksekokulu 

  Doçent 1 1 

Isıl işlem, aşınma, toprak işleme 

makinaları konularında 

uluslararası yayınları olmak 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 
Yrd.Doç. 4 1 

Geleneksel konutlar, yapılarda 

enerji etkinlik ve yapıların 

ekolojik değerlendirilmesi 

konularında çalışmış olmak 

 9256/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yakacık Doğu 84166, Batı 84161 ve 84193, Güney 84212 etaplar 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9258/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ali ÖZKAN, Varol KAZAN, Rıza Reşat ÇETİNBAŞ, Ali Ekber 

KAYPAKKAYA, Nazmiye YILMAZ, Erol ÇİFTÇİ, İbrahim EKİNCİ, Ahmet CİHAN. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.10.2013 tarih ve E: 2012/245, K: 2013/414 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Tarih, sosyal, kültürel konularda araştırma ve incelemeler yaptırmak, 

eğitim için yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini sürdürmek ve tamamlamak için destekte 

bulunmak, hastalık ve yaşlılık nedeniyle bakıma muhtaç kişilere yardım etmek, doğal afetlere 

maruz kalan kişilere maddi ve manevi destekte bulunarak, gerekli hizmeti sunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.- (Ellibin)Türk Lirasıdır. 

YÖNETİM KURULU : Ahmet CİHAN, Nazmiye YILMAZ, Ali ÖZKAN, İbrahim 

EKİNCİ, Abdullah DELİBALTA. Yedek üye: Varol KAZAN, Erol ÇİFTÇİ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Türkiye İnsan 

Hakları Vakfı (TİHV) na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9262/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/87695 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÜNYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ORDU/ÜNYE 

Adresi 

CUMHURİYET MEYDANI 

HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 

ÜNYE/ORDU 

Tel-Faks 
0 (452) 323 11 26 

FAX : 0(452) 323 58 25 

Posta Kodu 52300 E-Mail unye52@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
OCAK TAŞIMACILIK TURİZM 

İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ. 
AHMET OCAK 

Adresi 
LİSELER MAH. HÜKÜMET 

CAD. NO:112 /B ÜNYE / ORDU 

LİSELER MAH. HÜKÜMET CAD. 

NO:121/B ŞOFÖRLER CEMİYETİ 

ALTI ÜNYE/ORDU 

T.C. Kimlik No.  64471137788 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6330491978  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4287  

6.Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9272/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/98410 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
LADİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe SAMSUN/LADİK 

Adresi 
KOĞA MAH. GEZİ CAD.    

NO: 63 LADİK/SAMSUN 
Tel-Faks 0 (362) 771 32 86  -  771 30 61 

Posta Kodu 55760 E-Mail ladik55@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
TURSAM  İNŞ. NAK. TURİZM 

GIDA  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 

Adresi 

İNÖNÜ MAH. İBRAHİM AĞA 

CAD. NO: 180 KAT: 2 GEBZE/ 

KOCAELİ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
871 048  1463  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
GEBZE TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
9570  

6.Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/74025 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gümüşhane Üniversitesi Yapı 

İşleri Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Gümüşhane/Merkez 

Adresi 
Bağlarbaşı Mah. 29000 

Gümüşhane/Merkez 
Tel-Faks 456 233 77 52-456 233 74 27 

Posta Kodu 29000 E-Mail yapı@gumushane.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Mehmet Akif Pirimoğlu-Şevki Sanlı 

Özkan Ortak Girişimi 
Sanlı İnşaat-Şevki Sanlı Özkan  

Adresi 

Merkez Y. Mumcu Cad. Elpaş İşhanı 3/6 

Trabzon Şube: Cumhuriyet Mah. Kasım 

Sok. 13/2 Erzurum 

Yalı Mah. Maraş Cad. No: 190/4 

Trabzon 

T.C. Kimlik No.  27119498764 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
609 044 7236  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
 11423 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 9257/1/1-1 



14 Kasım 2013 – Sayı : 28821 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/74025 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gümüşhane Üniversitesi Yapı 

İşleri Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Gümüşhane/Merkez 

Adresi 
Bağlarbaşı Mah. 29000 

Gümüşhane/Merkez 
Tel-Faks 456 233 77 52-456 233 74 27 

Posta Kodu 29000 E-Mail yapı@gumushane.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Mehmet Akif Pirimoğlu-Şevki Sanlı 

Özkan Ortak Girişimi 
Mehmet Akif Pirimoğlu 

Adresi 
Yalı Mah. Maraş Cad. No: 190/4 

Trabzon 

Merkez: Y. Mumcu Cad. Elpaş 

İşhanı 3/6 Trabzon 

Şube: Cumhuriyet Mah. Kasım 

Sok. 13/2 Erzurum 

T.C. Kimlik No.  17153001570 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
609 044 7236  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
 12520/18159 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve

Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma

Yönetmeliği
— Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme

Yönetmeliği (SHY-ATSEP)
— Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği
— Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/22)
— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya

Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye
Ücretlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması
(BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3

— Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220)
Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 4

— Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ Türkiye
Denetim Standartları Tebliği No: 5

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


