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KANUN

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

Kanun No. 6519 Kabul Tarihi: 11/02/2014

MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her sene yoklamaları sonucunda askere elverişli oldukları tespit edilenler, Genelkur-
may Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esas-
larına göre 21 yaşına girdikleri sene askere alınmak üzere çağrılırlar.”

MADDE 2 – 1111 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – Barışta, muvazzaf ve yedek erbaş ve erlerden askere çağrıldıkları sırada

tutuklu veya hükümlü bulunanlar, tahliyelerine kadar sevk edilmezler. Bunlardan askerlikle
ilişiği olanlar tahliyelerinde serbest bırakılmayarak, ilgili kolluk kuvvetlerince askerlik şube-
lerine teslim edilirler.

Askere alınmadan önce veya askerî yargının görev alanına girenler hariç askerlikleri
sırasında işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza, kısa
süreli hapis cezaları yerine hükmedilen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler veya adli para ce-
zasına mahkûm edilen er ve erbaşlar ile yedek subaylar hakkında verilen ceza ve tedbirlerin
yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu durumdakiler terhis edildikleri
zaman serbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için kıtalarınca bulundukları yer Cumhu-
riyet başsavcılıklarına teslim edilirler.

Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler kıtalarınca bulundukları yer
Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilirler. Tahliye olanlar geri kalan askerlik hizmetleri ta-
mamlatılmak üzere en yakın askerlik şubesine teslim edilirler.

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için zamanaşımı işlemez.”
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MADDE 3 – 1111 sayılı Kanunun 47 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tabi oldukları celp döneminde silah altına alınacakları bildirilmiş olan yedek subay
aday adaylarından, sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak maksadıyla belirlenen tarihlerde
yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına gelmeyenler, yabancı ülkelerde bulundukları yerin
elçilik veya konsolosluklarına müracaat etmeyenler ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından
askerlik şubesi başkanlıklarına gelip sevk tarihlerinde sevk evrakını almayanlar yahut sevk ev-
rakını alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim merkezine katılma-
yanlardan birinci fıkrada belirtilen mazeretleri bulunmadığı anlaşılanlar bakaya olarak kabul
edilirler.”

MADDE 4 – 1111 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 53 – Terhis edilen yükümlüler için birlik komutanlığı veya kurum amirliğince

terhis belgesi tanzim edilerek yükümlüye verilir ve kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.
Eksik hizmetle terhis edilenlerin eksik hizmetleri ile askerlik yükümlülüğü esnasında yerine
getirilemeyen hizmetten men cezaları nedeniyle eksik kalan hizmetler tamamlattırılır. Eksik
kalan hizmetin tamamlattırılması ile ilgili usul ve esaslar Genelkurmay Başkanlığının görüşü
alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – 1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Erbaş ve erlere verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam otuz güne kadar
(dâhil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır.”

“1076 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, erbaş ve er statüsüne geçirilenlere ve-
rilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam on beş güne kadar (dâhil) olan kısmı mu-
vazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır.

Kendilerini askerliğe elverişsiz hâle getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mah-
keme kararı ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya
çıkan rahatsızlıklar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeniyle mahkeme tara-
fından haklarında tedaviye karar verilen erbaş ve erlerin bu karar nedeniyle yatarak gördüğü
tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler muvazzaf askerlik hiz-
metlerinden sayılmaz.”

MADDE 6 – 1111 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Durumları 47 nci maddenin ikinci fıkrasına uyanlar ile sınıflandırılan yedek subay
adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gelip sevk tarihlerinde sevk evrakını almayanlar
ve sevk evrakını alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim birliğine
katılmayanlardan durumları 47 nci maddede belirtilen mazeretler dışında kalanlar eğitim birliği
veya sınıf okuluna sevk olunurlar.”

MADDE 7 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
nununun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “dâhil kadrolar” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman er-
başlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu-
nun 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/A maddesi eklenmiştir.

“Kimlik kartları, özlük dosyaları, kişisel veriler ve posta gönderileri
MADDE 34/A – Askerî kimlik kartı; kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğunu

ve kimliğini gösteren resmî belgedir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, yönetmelikle belir-
lenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla askerî kimlik kartlarını resmî ve sivil olarak üzerlerinde
bulundururlar.
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Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin temin, yetiştirme, istihdam, emeklilik, ayırma, ata-
ma, yer değiştirme, görevlendirme, seferberlik ve özlük hakları gibi işlemleri ve askerî hiz-
metlerin yürütülmesine ilişkin kişisel verileri personel bilgi sistemlerinde ve özlük dosyalarında
muhafaza edilir.

Uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askerî öğrenciler tarafından gönderilen ve ken-
dilerine gelen posta gönderileri ilgilinin amirince denetlenebilir.”

MADDE 9 – 211 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları kendi kıta, karargâh ve kurumları içinde amatör
askerî spor kulüpleri kurabilir ve bu kulüplerde faaliyette bulunabilirler. Bu kulüplerin kurul-
ması için Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile ilgili makamlara müracaat edilir. Harp ve
vazife malulleri ile gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüplerinin Türk
Silahlı Kuvvetlerinin spor tesislerinden istifadesine Genelkurmay Başkanlığınca izin verilebilir.
Amatör spor kulüplerinin kurulması, faaliyet ve denetimleri ile rehabilitasyon amacıyla kurulan
spor kulüplerinin spor tesislerinden istifadesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönet-
melikle düzenlenir.”

MADDE 10 – 211 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutanı veya kurum amiri

tarafından yapılacağı Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. Bu görevin yürütülmesi maksa-
dıyla, Genelkurmay Başkanlığınca garnizonda bulunan kıta, karargâh ve kurumların dışında
kadro ve teşkiller oluşturulabilir.”

MADDE 11 – 211 sayılı Kanunun 98 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları veya vardiya yatakhaneleri ile diğer tesisler
MADDE 98 – Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşı-

lamak, dayanışmayı artırmak, mesleki, sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkânları hazır-
lamak maksadıyla ve Genelkurmay Başkanlığının izni ile;

a) Orduevi ve bağlısı şubeler,
b) Askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri,
kurulabilir.
Orduevi ve bağlısı şubeler ile askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhane-

lerinin kadro, kuruluş, idare, yapılacak denetleme ve işletme şekilleri, verilecek hizmetler, üye
aidatı ve kart ücreti alınmasına ilişkin usul ve esaslar, ihtiyaçların tespit ve temini ile elde edilen
gelirlerin harcanacağı yerler ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yö-
netmelik ile belirlenir.

Orduevi ve bağlısı şubeler, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhanelerinin
yılı merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel bütçeden karşılanabilir.”

MADDE 12 – 211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel, yerel veya kış eğitim merkezleri
MADDE 99 – Belirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin moral

ve motivasyonuna katkı sağlanması maksadıyla Genelkurmay Başkanlığının izni ile özel, yerel
veya kış eğitim merkezleri kurulabilir.

Bu tesislerin işletilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin yılı merkezî yönetim bütçe kanunu ile belir-

lenen giderleri genel bütçeden karşılanabilir.”
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MADDE 13 – 211 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 101 – Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri

ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin gelirleri;
a) İşletme gelirlerinden,
b) Kira gelirlerinden,
c) Üye aidatlarından,
d) Bağış ve kart ücretlerinden,
e) Diğer orduevi, askerî gazino, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel

ve kış eğitim merkezlerinin gelir ve sermayelerinden yetkili komutanlığın izni ile yapılacak
aktarımlardan,

f) Sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirlerden,
g) Yukarıda sayılan gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden,
oluşur.
Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel

veya kış eğitim merkezlerinin sermayeleri birinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak Millî Sa-
vunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine
konulacak ödeneklerden oluşur.”

MADDE 14 – 211 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 102 – Genelkurmay Başkanlığının izni ile lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde,

rehabilitasyon merkezleri, gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri
ve özel bakım merkezleri açılıp işletilebilir.

Bu tesislerin işletilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 15 – 211 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 103 – Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, askerî müzeler ve vardiya

yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde, özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin;
personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet
alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağ-
lantı olması hâlinde mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.

Bu tesislerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı işlemleri
tesis müdürlüklerince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile
ilişkilendirilmeksizin tesis gelirlerine dâhil edilir.

Tesislerin kiraya verilmesi, mal ve hizmet alımı sonucu sağlanan gelirlerin dağıtım yer-
leri, oranları ve kullanılması, yapılacak denetlemeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 16 – 211 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Askerî kantinler
MADDE 104 – Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin dayanıklı tüketim malları hariç

zaruri ihtiyaçlarının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadıyla her kışlada kantin
kurulabilir. İhtiyaç hâlinde bu kantinlerin kışla içinde veya dışında şubeleri açılabilir.

Askerî kantinlerin tamamı, bir kısmı, bazı şubeleri veya reyonları kiraya verilebilir ya
da üçüncü şahıslara işlettirilebilir. Özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin personel yetersizliği
veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı yoluyla da dışa-
rıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması hâlinde mal ve hizmet
alımları birlikte yapılabilir.

Askerî kantinlerin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi kışla komutanlıkla-
rınca yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmek-
sizin kantin gelirlerine dâhil edilir.

Kantinlerin; teşkili, idaresi, işletilmesi ve kontrol şekilleri, gelirleri ve gelirlerinin har-
canması, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri
ve oranlarına ilişkin usul ve esaslar ile yapılacak denetlemelere ilişkin hususlar Maliye Bakan-
lığının uygun görüşü üzerine yönetmelik ile belirlenir.”
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MADDE 17 – 211 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Askerî müzeler
MADDE 105 – Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini dönemlere

göre yansıtmak, dünya tarihindeki etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği görevlerini ser-
gileyerek; Türk Milletinin millî birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek, kendi sahasındaki
tarih ve askerlik ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam hazırlamak, bu hu-
susları belgeleyen kültür varlıklarının korunmasını, saklanmasını, sergilenmesini sağlamak
amacı ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre
askerî müzeler kurulur.

Askerî müzelerden elde edilen gelirler, bu yerlerin yenilenmesine ve yeniden inşasına
veya idamesi ile modern hâle getirilmesine ve kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesine sarf
olunur.”

MADDE 18 – 211 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Muafiyet ve istisnalar
MADDE 106 – Bu Kanun kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaç-

larına göre işletilen orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatak-
haneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî
müzeler kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver-
gisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak
vergi kesintilerini kapsamaz.

Bu maddede sayılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları ne-
deniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.”

MADDE 19 – 211 sayılı Kanunun 107 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hazine payı
MADDE 107 – Orduevi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri ve

kışla dışındaki askerî kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının %1’i ile askerî müzelerin kültür si-
tesi aylık gayrisafi hasılatının %1’i en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir
kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Bu oranı, sayılan tesislerin faaliyet türleri
itibarıyla topluca veya ayrı ayrı ya da her bir tesis için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.”

MADDE 20 – 211 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 21 – 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin be-
şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun kapsamında edinilecek taşıtların menşei, silindir hacimleri ve diğer nite-
liklerini belirlemeye ve sınırlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 22 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “merkez teşkilatlarında” ibaresi “mer-
kez teşkilatları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhla-
rında” şeklinde ve aynı maddenin son fıkrasında yer alan “istihdam edilen uzman ve uzman
yardımcıları,” ibaresi “istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları ile Genelkurmay Baş-
kanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında istihdam edilen Silahlı Kuvvetler
Uzmanları ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcıları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu-
nunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j), (l), (m) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

22 Şubat 2014 – Sayı : 28921                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



“j) Yeterlik: Ahlaki, askerî, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakattir.”
“l) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bö-

lümü sonucu çıkan miktardır. Yüksek Askerî Şûra kararı ile yıllık kontenjanlarda değişiklik
yapılabilir.

m) Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general ve amiraller
hariç fiziki yeterlik değerlendirme testinden elde edilen notun, sicil yönetmeliğinde belirlenecek
esaslar dâhilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığınca toplanmasıyla tespit edilen nottur.”

“r) Sicil tam notu: Sicil tam notu yüzdür.”
MADDE 24 – 926 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ye-

dek subay olma koşullarını taşımak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yönetmelikte öngörülen
sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak” ibaresi eklenmiş ve yedinci
fıkrasında yer alan “kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – 926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – Subaylığa nasıp, ilgili kuvvet komutanının (Jandarma subayları için

Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanının)
teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanı (Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) onayı ile yapılır.

Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma
subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı) Kurmay Başkanının onayı ile yapılır.

Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst
rütbeye terfiler 54 üncü maddede belirtilen esaslarla Millî Savunma Bakanı (Jandarma ve Sahil
Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının
onaylayacağı kararname ile yapılır.”

MADDE 26 – 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvet-
lerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp
onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları
hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak na-
sıpları onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye
yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp düzeltilmesinden
ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

e) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi
uygun görülenler, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler.
Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır
ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve bu fıkranın (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü
maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer
özlük hakları verilmez.

f) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bitirip de kendi sınıflarında veya öğre-
nimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat
eden ve 14 üncü madde çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp
onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi
tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında
onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.”

MADDE 27 – 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “kararnamesinin” ibaresi “onayı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 28 – 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus
bekleme süresini tamamlamış olmak,”

MADDE 29 – 926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus
bekleme süresini tamamlamış olmak,”

MADDE 30 – 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral” ibareleri “Tuğgeneral-Tuğamiral,
Tümgeneral-Tümamiral ve Korgeneral-Koramiral” şeklinde, (i) bendinde yer alan “bir yıl daha”
ibaresi “birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil
üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan
subaylar,”

MADDE 32 – 926 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askerî Şûra değer-
lendirmesine alınırlar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bek-
leme sürelerini tamamlamış sayılır.”

MADDE 33 – 926 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve
rütbe terfileri” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma astsubayları için Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik astsubayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanı-
nın onayı ile yapılır.”

MADDE 34 – 926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “bakanlık onayı” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – 926 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2) numaralı alt bendi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“1. Astsubay çavuş rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve
ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil
notu alan astsubaylar,”

MADDE 36 – 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – 926 sayılı Kanunun 120 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 120 – Subay ve astsubaylar, ilk ve görev süresi içinde atanmalarında;
a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, ilişik kes-

tikleri günü takip eden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı
gün mesai saati içinde,

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda ilişik kestikleri
günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün
içinde,

atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
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Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince
işlem yapılır.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta,
firarda, izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak birinci
fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hâllerin bitiminde başlar.

Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin teca-
vüzünde olanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandar-
ma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda gı-
yaplarında evrak üzerinden yapılabilir. Bu personelin yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında
evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır.”

MADDE 39 – 926 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ka-
rarname veya karar” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – 926 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ka-
rarname, karar veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 41 – 926 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gel-
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasına “ödeme usul ve
esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle
birlikte göreve yönelik faaliyetlerden belirli bir süre muaf tutulan personelin zam ve tazminat-
larından hangi oranda kesinti yapılmasına ilişkin hususlar” ibaresi eklenmiştir.

“Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren has-

talığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmî yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri

tedavi süreleri ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan
personel,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15
günü aşması hâlinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar ödenmez.”

MADDE 42 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“EK MADDE 31 – Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı, subay ve astsubayların

istek üzerine, yaş haddi, adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik
işlemleri ile istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilir.

EK MADDE 32 – Askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası
açılan personelden beraat edenlerin, vekalet verdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine
göre ödedikleri ücret ile belgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları mas-
raflar mensup olduğu Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

EK MADDE 33 – Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenlerin yaş hadleri aşağıda be-
lirtilmiştir.

Rütbeler Yaş Haddi
Astsubay Çavuş ve Kıdemli Çavuş 43
Üstçavuş ve Kıdemli Üstçavuş 52
Başçavuş 54
Kıdemli Başçavuş 55
Uzman erbaşlar bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek astsubay

nasbedilirler. Yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara astsubaylar hakkındaki hükümler
uygulanır.”

MADDE 43 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 36 – Bu Kanun ile 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve

94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı
tarihinden sonra alınan siciller için uygulanır.
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GEÇİCİ MADDE 37 – Bu Kanun ile eklenen ek 33 üncü madde, bu Kanunun yayımı
tarihinden önce uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler hakkında da uygulanır. Ancak bu hük-
mün uygulanmasında, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme
yapılmaz.”

MADDE 44 – 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre
teselsül ettirilmiştir.

“d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçe-
vesinde Başbakanlıkça tahsis edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları belirlemek,
gerektiğinde bu amaçla taşınmaz kiralanması ve edinimine ilişkin işlemleri yürütmek ve bu iş-
lemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek.”

MADDE 45 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci
maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla
gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri,
askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hiz-
metler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde be-
lirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,”

MADDE 46 – 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal
ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve
Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çe-
şitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bun-
lardan HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin satışı, kiralanması, tah-
sisi, lisans verilmesi veya teknoloji transferi yolu ile değerlendirilmesi ve eğitim görecek ya-
bancı askerî personele dair esas ve usulleri belirlemektir.”

MADDE 47 – 3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya

yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile HEK ve hurdaya
ayrılan veya ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılan mal veya hiz-
metlerin;

a) Türkiye’deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına kiralanması, bedelli veya be-
delsiz tahsisi, bedelsiz olarak devredilmesi, satılması, lisans verilmesi, teknoloji transferi veya
bunların ürettikleri veya sahip oldukları mal veya hizmet ile mübadelesini;

b) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığının Dışişleri
Bakanlığının mütalaasıyla belirlenmesi şartıyla dost veya müttefik devletlerde bulunan kamu
kurum ve kuruluşlarına; (1) ve (2) numaralı alt bentlerde öngörülen hususlar hariç olmak üzere,
bu devletlerde bulunan özel kurum ve kuruluşlara;

1) Bağışlanmasını,
2) Usulüne uygun olarak belirlenen değerinden az bedel karşılığında yardım olarak ve-

rilmesini,
3) Satılmasını, kiralanmasını, bunların ürettikleri veya sahip oldukları mal veya hizmet

ile mübadelesini, lisans verilmesini ve teknoloji transferini,
4) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, kurum ve kuruluşlara satışı konusunda

alıcı devlete, kurum ve kuruluşlara yetki verilmesini,
c) Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile diğer devletlere satılan silah ve malzemenin bakım,

onarım, yenileştirme, teknik hizmet ve eğitiminin sağlanmasını;
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d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında yürütülen savunma ve güvenlik
ile ilgili proje veya ön çalışmalarda bedelli veya bedelsiz tahsisini;

e) Her türlü masrafların ilgili devletler tarafından karşılanması şartı ile bu devletler adı-
na yurt içi ve yurt dışı alımların yapılmasını;

f) Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için siparişlerin kabulünü;
g) Dost veya müttefik devletlerin personeline sağlanacak askerî ve teknik eğitim kar-

şılığı alınacak döviz, mal veya hizmetleri;
h) Yurt içindeki gerçek kişilere, kullanım yeri bulunmayan veya ihtiyaç fazlası duru-

mundaki askerî nitelikli olmayan taşınır malların; satış, hibe, mal veya hizmet ile mübadele
işlemlerini;

kapsar.
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşın-

mazların satışı, kiralanması, mübadelesi, bedelsiz tahsisi ve hibe edilmesi bu Kanun kapsamı
dışındadır. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili
proje veya ön çalışmalarda, taşınmazlar kamu veya özel kurum ve kuruluşlara ilgisine göre İçişleri
Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığınca bedelli veya bedelsiz tahsis edilebilir.”

MADDE 48 – 3212 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı
bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Hizmet:
Taraflar (kamu veya özel nitelikteki kuruluş ve şahıslar ile dost veya müttefik devletler,

bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum veya kuruluşlar) arasındaki anlaşmaya
göre bir işin yapılması için; verilecek eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım,
kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde olmak kaydıyla tahsis edilebi-
lecek kara, deniz ve hava araç, gereç, silahları, bina ve araziyi;

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje
veya ön çalışmaları kapsamında bulunan tahsisler dışında, dost veya müttefik devletlerde bu-
lunan özel nitelikteki kuruluşlar hakkında birinci fıkranın (5) numaralı bendindeki tahsis hükmü
uygulanmaz.”

MADDE 49 – 3212 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Dost veya müttefik devletlerin silahlı kuvvetleri personeline, Türkiye’de

veya o ülkede yaptırılacak askerî eğitimin gerektirdiği malzemenin değeri, sevki ve teslimi ile
ilgili harcamalara ve eğitim personelinin yolluk, aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi ile
ilgili bütün masraflara, tarafların hangi nispette ve ne şekilde katılacakları bu Kanunun 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen usulle yürürlüğe konulacak andlaşmalarla tespit edilir.”

MADDE 50 – 3212 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanun kapsamında, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu

veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım
olarak verilmesi işlemleri ile ilgili andlaşmaları imzalamaya, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın
yetkileri saklı kalmak kaydıyla, ilgili bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek
kişi ve kuruluşlar yetkilidir. Bu andlaşmalarda değişiklik yapmaya ilgili bakan yetkilidir. Söz
konusu andlaşmalar, andlaşmada aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, imza tarihi itibarıyla
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.”

MADDE 51 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 9 uncu mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların muvazzaf as-
kerlikte geçen süreleri aylığa esas kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükselmesinde
de değerlendirilir. Yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak her-
hangi bir fark ödemesi yapılmaz.”
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MADDE 52 – 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ile aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle ve
ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin
2/3’ü uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200’ü geçemez.”

“Ayrıca, askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında
926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

“Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak ödenir.”
MADDE 53 – 3269 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.
“Geçici görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 54 – 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa

alınanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri sona ermiş olanların,
uzman erbaşlık statüsünün sona erdiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri,
muvazzaf askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilme-
sinde de değerlendirilerek yeniden tespit olunur.

Yapılan bu tespit dolayısıyla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi
(genel sağlık sigortası primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme
cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren 6 ay içinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Sos-
yal Güvenlik Kurumuna ödenir. Ancak, birinci fıkra kapsamında kazanılmış hak aylık derece
ve kademesi yükseltilecek olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için
aylık ve emekli aylığı veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmez.”

MADDE 55 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 12 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman jandarma çavuşluğa nasıp Jandarma Genel Komutanının, terfiler ise Jandarma
Genel Komutanlığı Kurmay Başkanının onayı ile yapılır.”

MADDE 56 – 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“EK MADDE 2 – Askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası

açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
EK MADDE 3 – İçişleri Bakanı, uzman jandarmaların istek üzerine veya yaş haddi,

adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifa işlem-
lerine ilişkin onay yetkisini Jandarma Genel Komutanına devredebilir.”

MADDE 57 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Korumaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulu-
nanlar Başbakanlıkça belirlenecek konutlardan yararlandırılır.”

MADDE 58 – 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinde yer alan “nasıp kararnamesinin onay” ibaresi “nasıp onayı” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 59 – 4678 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatları kıst olarak ödenir. Tazminattan
damga vergisi hariç vergi kesilmez.”
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MADDE 60 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa aşa-
ğıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası
açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 61 – 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı-
lama Usulü Kanununa 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi ek-
lenmiştir.

“Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulü:
MADDE 15/A – Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları

ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
Bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Ha-

va Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri
Bakanı karar verir.

Bu suçlara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu
öğrendiklerinde, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında
Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı, araştırma, gerekiyorsa ön in-
celeme yaptırarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Soruşturma izni
verilmiş bulunanlar izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmanın emniyeti ve sıhhatli
olarak devam etmesi amacıyla geçici süre ile görevden uzaklaştırılabilir. Anılan kararlara karşı
ilgililer on gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı ta-
rafından verilen karar kesindir.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve
nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

Araştırma veya ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği
gibi, görevlendireceği denetim elemanları eliyle de yaptırılabilir. Bu şekilde görevlendirilen
kişiler, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanunda ön inceleme ile görevlendirilen kişilere tanınan yetkilere sahiptir.

Soruşturma izni verilmemesi kararı hakkında ilgililer tarafından yapılan itirazın Cum-
hurbaşkanı tarafından kabul edilmesi veya soruşturma izni verilmesi kararına karşı süresi içinde
itiraz edilmemesi ya da bu itirazın Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmesi üzerine, izin ver-
meye yetkili merci tarafından soruşturmayı yapmak üzere denetim elemanlarından üç kişilik
bir soruşturma kurulu oluşturulur. Kurul, soruşturma sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkilere sahip olup, soruşturma sırasında hâ-
kim kararı alınması gereken hususlarda yetkili mahkemelere başvurur.

Kurul, yaptığı soruşturma sonucunu bir rapor ile tespit ederek izin vermeye yetkili mer-
cie sunar. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görmezse kovuşturma
yapılmasına yer olmadığına karar verir. Bu karar kesindir.

İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görürse, soruşturma dos-
yasını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderir.”

MADDE 62 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı
Cetvelin “B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman
Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar” kısmının “2- Astsu-
baylardan” grubuna; (d) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) sırası ve mevcut (e) sıra-
sından sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) sırası eklenmiş ve mevcut sıralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“e) Kad.Kd.Üçvş. 68”
“g) Kad.Üçvş. 68”
MADDE 63 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 64 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/2/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5876

Ekli “Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar”ın yürürlüğe konul-

ması; Başbakan Yardımcılığının 27/9/2013 tarihli ve 15688 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli

ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin 35 inci maddesi ve Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası,

Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik’in 19 uncu maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5945

2014 Yılı Yatırım Programında 2010E010070 proje numarasıyla yer alan Elektrifikasyon,

Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi Projesi kap-

samındaki Kayaş-Çetinkaya Arası Elektrifikasyon Projesinin yapımı amacıyla ekli krokide

gösterilen trafo merkezlerine isabet eden taşınmazlar ile üzerindeki muhdesatın Türkiye

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırıl-

ması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 16/1/2014 tarihli ve 147 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM

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

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           21 Şubat 2014

       69471265-305-1344

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği toplantısına katılmak üzere; 23 Şubat 2014 tarihinde

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin

dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 21 Şubat 2014

      68244839-140.03-56-106

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 21/2/2014 tarihli ve 69471265-305-1344 sayılı yazınız.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği toplantısına katılmak üzere, 23 Şubat 2014 tarihinde

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin

dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi

uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE
AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri

ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına

atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile 18/3/2002
tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sı-

navı,
ç) Giriş sınavı komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,
d) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
f) PDB: Personel Dairesi Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Bakanlığa ilk defa atanacak hukuk müşaviri ve avukatlar, KPSSP3

puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınır.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, iste-

necek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı,
KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı adayın
sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihin-
den en az otuz gün önce, Resmî Gazete’de, yurt düzeyinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş
gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle du-
yurulur.
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Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belir-

tilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlık internet sitesin-

den temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
c) Üç adet vesikalık fotoğraf.
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
d) Özgeçmiş.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda

belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları giriş sınavı komisyonu tarafından

yürütülür.
(2) Giriş sınavı komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan aday-
lar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi
tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belirtilen sayıda
aday tutanakla belirlenir ve PDB tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. KPSSP3
puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağ-
rılır.

Sınav konuları
MADDE 9 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) Uluslararası Hukuk.
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e) İdare Hukuku.
f) İdari Yargılama Hukuku.
g) Ceza Hukuku.
ğ) Ceza Usul Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
ı) İş Hukuku.
i) İnsan Hakları Hukuku.
j) Ticaret Hukuku.
(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave

konular da belirleyebilir.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 10 – (1) Komisyon; müsteşar veya belirleyeceği bir müsteşar yardımcısının

başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, 1. hukuk müşaviri ve hukuk müşaviri ile avukatlar
arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyona ayrıca üç yedek
üye seçilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler
tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının ka-
tıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu; giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürü-

tülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla il-
gili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
lama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav ilanda belirtilen konulardan olmak üzere Bakanlıkça ya-

pılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından
birisine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı
sınava KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların ta-
mamı yazılı sınava alınır. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin
neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmak su-
retiyle duyurulur.

(3) Yazılı sınavın klasik yapılması halinde, giriş sınavı komisyonu, ayrıca sınav kâğıt-
larını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı
zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların
numaralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte
giriş sınavı komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması
alınarak yazılı sınav başarı notu belirlenir.
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(4) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan
adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde
ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak
kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan
başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da
sınava çağrılır.

(5) Sözlü sınava katılacak adaylara;
a) 9 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(6) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından beşinci fıkranın (a) bendi için elli puan,

(b) ila (e) bentleri arasında yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir
ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(7) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan aday sırala-
mada üstte yer alır. İlanda belirtilen kadro sayısı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre ha-
zırlanan liste, sözlü sınavın neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın internet
sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur.

(8) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve
sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sı-
navda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sırala-
masını yapar.

Giriş sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları, giriş sınavı komisyonu tarafından tutanağa bağlanır.

Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste Bakanın onayına sunulur. Bakanın onayladığı başarı
listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara
sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya ko-
nulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla
atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda
aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak giriş
sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı
komisyonunca en fazla yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya
yazılı olarak bildirilir.
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Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 15 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar PDB tara-
fından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 16 – (1) Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan

aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı.
ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.
d) Mal bildirimi.
Atama
MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı

kadar aday, başarı sıralamasına göre otuz gün içerisinde hukuk müşaviri veya avukat olarak
atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle
göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine,
yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 ay içerisinde atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sekretarya hizmetleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve giriş sınavı komisyonuna ilişkin

sekretarya hizmetleri PDB tarafından yürütülür.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-
meliğinin adı, “POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜR-
LÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİ-
Ğİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
I sayılı cetvelde yer alan memur kadroları ile II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilen personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “PTT Genel
Müdürlüğü” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ge-
çen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi Genel Müdürünü” şeklinde, (i) bendinde geçen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Mü-
dürlüğünü” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü” şeklinde,
(j) bendinde geçen “Posta ve Telgraf Teşkilatını” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketini” şeklinde ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinin ta-
mamı ile (g) bendinde geçen “eğitimini tamamlayanlar” ibaresi ve (k) bendinde geçen “eğitime
tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil
olmak üzere, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, (b) ve (ç) bentlerine aşağıdaki (7) numaralı alt bentler, (c) bendine aşağıdaki
(2) numaralı alt bent eklenmiştir.

“7) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”
“7) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”
“2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün adı “Sınav Duyurusu ve Başvuru”

şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Duyuru ve başvuru
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar

yazılı sınavlardan en az bir ay önce duyurulur. Başvuru süresi, 5 günden az olmamak şartıyla
Sınav Kurulunca belirlenir. Sınav Kurulunca, asıl aday sayısını aşmamak kaydıyla tespit edi-
lecek yedek aday sayısı duyuruda belirtilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen
başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı
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farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda
bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izin-
leri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Yapılan başvurular insan kaynakları birimlerince incelenerek, aranan şartları taşı-
yanlar internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Görevde yükselme yazılı sınavı
MADDE 15 – (1) Yazılı sınava ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yazılı sınav, konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Kuruluşça belirlene-

cek konularda yapılır.
b) Yazılı sınav Kuruluşça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi,

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne
veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

c) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanı en
az 70’tir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.
“Sözlü sınav
MADDE 15/A – (1) Şube müdürü ve müdür unvanları için aşağıdaki esaslara göre ay-

rıca sözlü sınav yapılır.
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayı-

sının beş katına kadar aday sözlü sınava alınabilir. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.

b) Aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5) Genel kültürü ve genel yeteneği,
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 15/B maddesi eklenmiştir.
“Başarı puanı
MADDE 15/B – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon

sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür
kadro ve pozisyonlarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar
için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kuruluşun internet sitesinde ilan
edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Kuruluştaki hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden, Sınav Kurulunca ihtiyaç duyulması
halinde asıl aday sayısını aşmayacak kadar aday yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve-
ya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin
hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak
unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az
dört üye olmak üzere” ibaresi “en az bir tanesi insan kaynakları birimi sorumlusu olmak üzere
toplam beş üyeden” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz-

ların sonuçlandırılması, sözlü sınava çağrılacak aday sayısının belirlenmesi ve sınavlara ilişkin
diğer işleri yürütür. İlan edilen kadro ve pozisyonların nitelikleri dikkate alınarak sınav konuları,
konuların ağırlıkları ve ilgili diğer hususlar Sınav Kurulunca belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü

içerisinde sınav sonuçlarını kuruluşun internet sitesinde ilan eder.
(2) Adaylar, ilandan itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini mü-

teakip başarı puanlarına göre atanır.
(2) Tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercih-

lerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-
teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15/B maddesine göre belirlenmiş olması halinde yedekler
arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

“(5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-
yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.”
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/7/2010 27637

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/4/2012 28262
2- 15/8/2012 28385
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Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Laboratuvar: Merkez bünyesinde oluşturulan laboratuvar birimlerini,
ç) Merkez (BÜMLAB): Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,
f) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma labo-

ratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendir-
mek ve bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
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ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik pro-

jeler üretilmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında

işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin

bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de

yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-

tarımını hızlandırmak.

f) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık

hizmeti verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgele-

rinin artışına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorum-

lamak.

b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek.

ç) Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik

alt yapıyı hazırlamak.

d) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-

lendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda

görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle

yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri

arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün katılmadığı top-

lantılara, Müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum ve-

rimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte toplam

yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki üyeler Müdürün teklifi üzerine, Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yö-
netim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma prog-

ramını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak.
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak, sorumlularını belirlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.
e) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Ku-

ruluna sunmak.
f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu

tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkeze bağlı laboratuvarların amaç-
ları doğrultusunda çalışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları olan kişiler
arasından belirlenen en az onbir, en çok onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı
ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri

ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar
hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.
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b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağ-
lamak konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üni-
versitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilen
beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni
üye görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/6/2013 28669
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TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/12
İşyeri : Karataş Sulama Birliği

Kozluca Belediye Başkanlığı
Kemer/BURDUR

SGK Sicil No. : 1004764.015
Tespiti İsteyen : Öz Orman-İş Sendikası
İnceleme : Karataş Sulama Birliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede;

merkezi Kozluca Belediye Başkanlığı Kemer/BURDUR adresinde bulunan birliğin Boğaziçi
köyünde bulunan şantiyesinde Karataş gölünden temin edilen suyun, pompa ya da salma su
yöntemiyle sulama işlerinin yapılması için üyesi bulunan köylere dağıtımının yapıldığı, bu ne-
denle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve
ormancılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Karataş Sulama Birliği işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık
ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürü Kasım ÖZER Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Metin SARAÇ
(Mühendis), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Cemal AYAZOĞLU (Doktor), Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi Tolga SANAL (Gemi Sörvey Uzmanı), Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Alpaslan KILIÇARSLAN (İş Müfettiş Yardımcısı), en fazla gemi
adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına Sinan GÜNAYDIN (Denizciler
Sendikası Genel Mali Sekreteri), Namık TAN (TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı), en
fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Z. Ulaş YILDIZ
(Müşavir Avukat), Hasan YILMAZ (TÜHİS İktisat Müşaviri), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz,
Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Metin KAYAÇAĞLAYAN (Avukat)’ın
katılımlarıyla 13 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nda toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 21,00 TL
(Yirmi Bir Türk Lirası) iaşe bedelinin, 7/4/2013 tarih ve 28611 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
landığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen
yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin
zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt
çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı
göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki
hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2013 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir,
Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kom-
pozisyonu için esas alınan maddelerin 2013 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen
iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan
beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,
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Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi ada-
mına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 22,00 TL (Yirmi İki Türk Lirası) olarak tespitine
oy çokluğu ile kabulüne ayrıca yönetmelik değişikliği çalışmasının başlatılmasına

karar verildi. 13/2/2014

Başkan
Kasım ÖZER

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Üye Üye Üye
Metin SARAÇ Cemal AYAZOĞLU Tolga SANAL

Bil.San.ve Tek.Bak.Tem. Sağlık Bakanlığı Tem. Ul.Den.ve Hab.Bak.Tem.

Üye Üye Üye
Alpaslan KILIÇARSLAN Sinan GÜNAYDIN Namık TAN

ÇSGB Temsilcisi TÜRK-İŞ Temsilcisi TÜRK-İŞ Temsilcisi

Üye Üye Üye
Z. Ulaş YILDIZ Hasan YILMAZ Metin KAYAÇAĞLAYAN
TİSK Temsilcisi TİSK Temsilcisi Deniz Tic. Odası Temsilcisi

(X) (X) (X)

(X)
Muhalefet Şerhi

1. Karar metnine, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönet-
meliği’nin “Dayanak ve Kapsam” kenar başlıklı 2. maddesinde yer alan “500 grostonilatodan
daha küçük gemilerle, balık avı ve benzeri işlerde çalışan gemiler, römorkörler ve yüzer vinçler
dışında” ibaresinin de eklenmesi gerektiği yolundaki talebimizin reddi, Yönetmeliğin kapsam
bakımından uygulanmasında birtakım uygulama sorunlarına neden olmaktadır.

2. Denizcilik sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde, Gemi Adamlarının
İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 32. maddesinde öngörülen günlük asgari
kalori miktarının hiçbir geçerliliği kalmadığı bilimsel olarak da tespit edilmiştir ve bir Yönet-
melik değişikliği gerektiği konusunda tüm paydaşların müşterek mutabakatı bulunmaktadır.
Bu nedenle, günün gereklerine uygun düşmeyen Yönetmelik hükümlerine dayanılarak yapılan
değerlendirmeler denizcilik sektörüne onulmaz zararlar vermektedir.

3. Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu’nun görevi iaşe bedelini arttırmak değil,
yıllık olarak tespit etmek olduğu halde bu doğrultuda hareket edilmemesi denizcilik sektörünün
rekabet gücünü zayıflatarak, son tahlilde gemi adamlarının da zarar görmesine neden olmak-
tadır.

4. Yönetmelikte öngörülen günlük iaşe bedeli, sektörde uygulanan toplu iş sözleşme-
lerindeki yemek bedelinin çok üzerinde (yaklaşık beş katı olarak) belirlenmiş olan 2014 yılı
iaşe bedeli denizcilik sektörünü zor durumda bırakmakta ve amaçlananın aksine çalışma barı-
şının bozulmasına da neden olmaktadır.

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından hazırlanan rapor-
larda piyasa koşulları göz önünde bulundurularak ve gerekli araştırmalar yapılarak daha düşük
bir iaşe bedeli tespit edildiği halde, objektif esaslara dayanılarak hazırlanan bu tespitler göz
ardı edilerek mevzuatın gereklerine aykırı surette hareket edildiği değerlendirilmektedir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; çoğunluk kararı ile belirlenen iaşe bedeline muhalif
olduğumuzu beyan ederiz. 13/2/2014

Üye Üye Üye
Z. Ulaş YILDIZ Hasan YILMAZ Metin KAYAÇAĞLAYAN
TİSK Temsilcisi TİSK Temsilcisi Deniz Tic.Odası Temsilcisi
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ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Şubat 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 28921 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Lüleburgaz 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/40 

Karar No : 2013/85 

Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/03/2013 tarihli ilamı ile müşteki Recep SIĞIRTMAÇ'a 

karşı taksirle yaralama suçundan CMK 223/2-c maddesi gereğince BERAATİNE, müşteki Hasibe 

GENÇ' e ve müşteki sanık Ahmet' GENÇ' e karşı taksirle yaralama suçlarının CMK 223/8 

maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilen Ahmed oğlu Myumyune'den olma Çerna 

Niva köyü Kırcaali 18/04/1959 D.lu MYUMYUN AHMED' in tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 741 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/944 

Karar No : 2013/626 

Mahkememizin 26/09/2013 Tarih ve 2012/944 esas 2013/626 karar sayılı kararı ile iftira, 

elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçlarından, 

1 - 5237 Sayılı TCK.nun 268.mad delaletiyle 267/1, 62, 53/1-2-3, CMK 231/5, 231/8 

maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

2 - 5237 Sayılı TCK.nun 142/2-b maddesi gereğince suçun işlendiğinin sabit olmaması 

nedeniyle CMK 223/2-e.maddesi gereğince BERAATİNE, dair verilen karar Dursun-Azime kızı 

1981 D.lu. sanık NİMET DOĞRU'nun dosyada bulunan Mernis adresine kararın gönderildiği 

ancak belirtilen adresin "kamulaştırma nedeniyle bina vasfını kaybettiğinden" tebliğ edilememiş, 

uyap sisteminde bulunan diğer adresine karar tebliğ için gönderildiği ancak tebliğ edilemediği. 

1 - 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 

başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği ilan olunur. 

 811 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/865  
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hesiyin ve Vısal oğlu 06/06/1985 D.lu 

ADNAN SEYİT AHMET, Mehmet ve Sabiha oğlu 06/06/1981 D.lu AHMET GAZEL. Mehmet 
ve Imem Sabbak oğlu 06/06/1981 D.lu MEHMET SATTUF, hakkında Kaçakçılık suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 07/11/2013 tarih ve 2013/865 esas, 2013/920 karar 
sayılı ilamı ile sanık ADNAN SEYİT AHMET'in beraatine, sanık AHMET GAZEL'in neticeten  
2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık MEHMET SATTUF'un 
neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıklara adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 660 

————— 
Esas No : 2013/604  
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmoud ve Amıra oğlu 1991 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MOHAMAD DANNOUN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 21.11.2013 tarih ve 2013/604 esas, 2013/1048 karar sayılı 
ilamı ile sanığın neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 8.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 
sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 
karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK.un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 661 

————— 
Esas No : 2007/736  
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulgani ve Khurunasa oğlu 01/01/1972 D.lu 

Bagladeş Dahaka nüfusuna kayıtlı. ALAMGİR HUSAİN, Shabbir Husnmain ve Hamide oğlu 
01/01/1988 D.lu Pakistan Gurjat mandiala nüfusuna kayıtlı, SHAUJAR HUSNAİN, Akram ve 
Azra oğlu 01/01/1988 D.lu Pakistan Gurjat mandiala nüfusuna kayıtlı, ADNAN AKRAM, 
Muhammet Khan ve Süreyya oğlu 01/01/1984 D.lu Pakistan Gurjat mandiala nüfusuna kayıtlı, 
SAFUYAN MUHMUD, Habibul ve Ralman ve Fatma oğlu 01/01/1986 D.lu Bagladeş Dakka 
nüfusuna kayıtlı, RIPAND İDRİS hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 31/10/2013 tarih ve 2007/736 esas, 2013/868 karar sayılı ilamı ile sanıklar 
hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34 maddesi gereğince ayrı ayrı 1.000 TL. idari para 
cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' 
un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 662 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
10 AY SÜRE İLE 17 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
10 Ay süre ile 17 kişilik Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt No : 2014/19041     İhale Dosya No: YNK-GEL/2014-0045 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05    Faks: (0 252) 572 59 03 
c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği türü miktarı : 10 Ay süre ile 17 kişilik Personel Çalıştırılması Hizmet 

Alımı işi (1 Formen 16 Yağcı) 
b) Yapılacağı yer : YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

Eskihisar, Tınaz, Bağyaka ve Salihpaşalar açık Ocakları, 
Sosyal site ve İşletmemiz atölyeleri Yatağan/MUĞLA 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on) aydır. 
  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içerisinde işe başlanacaktır. 
3 - a) İhalenin yapılacağı yer : YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale 

Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA 
b) Tarih ve Saati : 11.03.2014 - 14.00 
4 - İhale dokümanları: 
- Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan – 

Milas Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 
(Yüz) TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın 
almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir. 
7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale 
konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi 
zorunludur. 

8 - Her türlü iş makineleri ile hafif vasıtaların tamir, bakım, onarım, temizlik, yağlama ve 
yıkama işleri ile iş makinelerine ait montaj, revizyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

9 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri 
İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 
13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 
14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 1292/1-1 
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4 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede 

belirtilen 4 Kalem Tıbbi Malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 
 

SIRA 
NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR/ADET 

İHALE DOKÜMAN 
BEDELLERİ 

1 Göz Ameliyat Mikroskobu 1 100 TL 
2 ND-YAG Laser Cihazı 1 100 TL 
3 ER-YAG Laser Cihazı 1 100 TL 
4 6 Kalem Üroloji Cerrahi Aletler 1   50 TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis 
banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 05/03/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 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 de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 
verilebilecektir.  

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 
6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 1456/1-1 
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1 ADET DİNAMİK KAYMA REOMETRESİ SATIN ALINACAKTIR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Dinamik Kayma Reometresi alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi 
(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/21880 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 86 – Fax: 210 35 91 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Dinamik Kayma Reometresi 
b) Teslim yeri : İnşaat Müh. Bölümü 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 70 takvim günüdür.(10 

hafta ) 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 
b) Tarihi ve saati : 17/03/2014 - 11:00 Pazartesi 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 
sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 
b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır. 
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki 
TR490001001537089738895002 nolu hesabına 60,00 TL (AltmışTürkLirası) yatırılarak dekont 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 17/03/2014 Pazartesi günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı 
yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1427/1-1 
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PLASTİNE GEYİK SATIN ALINACAKTIR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
Plastine Geyik alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) 

bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/22350 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Plastine Geyik 1 adet 
b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 420 takvim 

günü içinde. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı 
Odası. 

b) Tarihi ve saati : 28.02.2014 Cuma günü saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
 İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, 28.02.2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 
Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  
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10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1424/1-1 
————— 

79 KALEM ÇEŞİTLİ MODEL SATIN ALINACAKTIR 
79 Kalem Çeşitli Model alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/22373 
 1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 79 Kalem Çeşitli Model alımı 

 Malzemenin Cinsi ve Özelliği Miktarı 
1 Başsız Şeffaf Gövde Modeli 1 adet 
2 Başlı Şeffaf Kas Gövde Modeli 1 adet 
3 Başlı Şeffaf Gövde Modeli 1 adet 
4 Kan Damarları Olan ve Başlı Şeffaf Gövde Modeli 1 adet 

5 
Marchantia polymorpha (ANTHERIDIUM) - Şemsiye kızılyaprak- 
Erkek gametangium 

1 adet 

6 
Marchantia polymorpha (ARCHEGONIUM) - Şemsiye kızılyaprak- 
Dişi gametangium 

1 adet 

7 Marchantia polymorpha (LIVERWORT) - Şemsiye kızılyaprak 1 adet 
8 Equisetum arvense (HORSETAIL) – Atkuyruğu - Fertil sürgün 1 adet 
9 Equisetum arvense (HORSETAIL) – Atkuyruğu - Steril sürgün 1 adet 

10 WORM FERN – PROTHALLIUM - Erkek eğrelti- ilkin tallus 1 adet 
11 WORM FERN-FORMATION OF SPORES-Erkek eğrelti-spor formu 1 adet 

12 
Mnium affıne (GAMETOPHYTE WITH SPOROPHYTE)-Küçük 
karayosunu (gametofit ve sporofit) 

1 adet 

13 SCOTS PINE (MALE) - Sarı Çam - erkek kozalak  1 adet 
14 SCOTS PINE (FEMALE) - Sarı Çam- dişi kozalak 1 adet 
15 SCOTS PINE (CONE SCALE) - Sarı Çam- dişi kozalak pulu  1 adet 
16 Orchis militaris (HELMET ORCHID).FLOWER - Sahlep çiçeği 1 adet 
17 Tulipa gesneriana (TULIP), FLOWER - Lale çiçeği 1 adet 
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18 TULIP - BULB - Lale soğanı 1 adet 
19 EARLET OF RYE - Çavdar çiçeği 1 adet 
20 APPLE FLOWER- Elma çiçeği 1 adet 

21 
APPLE FLOWER - OVARY IN CROSS SECTION - Elma ovaryum 
enine kesitikozalak  

1 adet 

22 
APPLE FLOWER - OVARY IN LONGITUDINAL SECTION - Elma 
çiçeği ve ovaryum boyuna kesiti  

1 adet 

23 SALVIA PRATENSIS - FLOWER - Ada çayı çiçeği 1 adet 
24 PRIMROSE – SCENTED - Çuha çiçeği, çiçek 1 adet 
25 CHAMOMILE- Papatya çiçeği 1 adet 

26 
ANGIOSPERM FLOWER PERIANTH - NOT UNITED - Periantları 
serbest çiçek 

1 adet 

27 RAPESEED - FLOWER - Kolza çiçeği 1 adet 
28 RAPESEED - POD - Kolza meyvesi 1 adet 

29 
WILLOW - FLOWER, MALE AND FEMALE - Söğütte erkek ve dişi 
çiçek 

1 adet 

30 WILLOW - CATKIN - Söğütte erkek ve dişi çiçek durumu, kedicik 1 adet 
31 POTATO - FLOWER- Patates çiçeği 1 adet 
32 PEA - FLOWER- Bezelye çiçeği 1 adet 
33 PEA - POD- Bezelye meyvesi, legümen 1 adet 

34 
DANDELION - INFLORESCENCE, FLOWER AND FRUIT- Karahindiba, 
çiçek durumu, çiçek ve meyve 

1 adet 

35 BUTTERCUP - FLOWER- Düğün çiçeği, çiçek 1 adet 
36 BUTTERCUP - FRUIT- Düğün çiçeği, meyve 1 adet 
37 CHERRY - FLOWER- Vişne çiçeği 1 adet 
38 CACAO - FRUIT- Kakao meyvesi 1 adet 
39 GRAPE VINE - FLOWER- Asma, üzüm çiçeği 1 adet 
40 HAZELNUT - POLLEN GRAIN - Fındık poleni 1 adet 
41 WHITE MOULD - Beyaz küf 1 adet 
42 WHEAT GRAIN (CARYOPSIS) 1 adet 
43 FERTILISATION OF ANGIOSPERMS 1 adet 
44 Amamla Phalloides-Köy göçüren 1 adet 
45 Armillarîella Mellea-Bal mantarı 1 adet 
46 Agaricus Campester-Çayır mantarı 1 adet 
47 Cantharellus Cibarius-Kazayağı 1 adet 
48 Leccinum Aurantiacum 1 adet 
49 Boletus Edulis-Ayı mantarı 1 adet 
50 Suillus Luteus-Çam mantarı 1 adet 
51 Amanita Rubescens 1 adet 
52 Amanita Muscaria -Sinek mantarı  1 adet 
53 Macrolepiota Procera-Dedebörük, Şemsiye mantarı 1 adet 
54 Lactarius Deliciosus-Çıntar, Çam mantarı 1 adet 
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55 Boletus Satanas-Zehirli ayı mantarı 1 adet 
56 Lepista Personata 1 adet 
57 Armillariella Vlellea-Bal mantarı 1 adet 
58 Hydnum Renandum-Sığr dili, Geyik dili 1 adet 
59 Amanita Citrina 1 adet 
60 Amanita Pantherina 1 adet 
61 Russula Paludosa 1 adet 
62 Lepista Nuda-Mavi cincile 1 adet 
63 Xerocomus Chrvsemeron-Kayın mantarı,  1 adet 
64 Pleurotus Ostreatus-İstridye mantarı 1 adet 
65 Coprinus Comatus-Söbelek 1 adet 
66 Aleuria Aurantıa 1 adet 
67 Morchella Conica-Kuzugöbeği 1 adet 
68 Inocybe Patoullardi 1 adet 
69 Hyploma Cannodies 1 adet 
70 Clavariadelphus Pistillaris 1 adet 
71 Amanita Verna 1 adet 
72 Amanita Virosa 1 adet 
73 Amanita Caesarea-Gelincik mantarı, Yumurta mantarı 1 adet 
74 Agaricus Campestris-Çayır mantarı 1 adet 
75 Development of Hat Fungi-Şapkalı mantarların gelişimi 1 adet 
76 Slructure of Hat Fungi-Mantarların Şapka Yapısı 1 adet 
77 Fanus içinde Diş ve Sinirleri 1 adet 
78 Fanus İçinde Kulak ve Kulak Kanalı 1 adet 
79 Fanus içinde Büyük Omurga 1 adet 

 
b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 420 takvim 

günü içinde 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satın Alma Bürosu Toplantı Odası. 
b) Tarihi ve saati : 28.02.2014 Cuma günü saat 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
 Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
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7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, 28.02.2014 Cuma günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1425/1-1 
————— 

10 KALEM YAPAY İNSAN İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 
10 Kalem Yapay İnsan İskeleti alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/22372 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
2 - İhale konusu malın  
a) niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Yapay İnsan İskeleti 
 Miktarı Türü 
1 - YAPAY İNSAN İSKELETİ 1 adet 
2 - YAPAY İNSAN İSKELETİ 1 adet 
3 - YAPAY İNSAN TÜM KAFA 1 adet 
4 - İNSAN GÖVDE MODELİ KAN DAMARLI VE ŞEFFAF GÖVDELİ 1 adet 
5 - BEYİN MODELİ ŞEFFAF 1 adet 
6 - GÖZ MODELİ KATARAKLl 1 adet 
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 Miktarı Türü 
7 - TIRNAK MODELİ 1 adet 
8 - İNSAN EMBRİYOSU MODELİ 1 adet 
9 - NÖROANTOMİ BAŞ MODELİ 1 adet 
10 - PLASTİNASYON KADAVRA OTURAN POZİSYONDA 1 adet 

 
b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 420 takvim 

günü içinde 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satın Alma Bürosu Toplantı Odası. 
b) Tarihi ve saati : 28.02.2014 Cuma günü saat 14.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 
amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 
tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, 28.02.2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1426/1-1 
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FORE KAZIK VE İSTİNAT DUVARI İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL 
ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesine ait fore 
kazık ve istinat duvarı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Güzelburç Beldesi Yeni Sanayi Sitesi İdare Binası 

Antakya/HATAY 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Küçük Sanayi Sitesi alanına ait fore kazık ve istinat 

duvarı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Antakya/HATAY 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 39.220.000.-TL  
f) Geçici teminatı : 2.745.400.- TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 12/03/2014 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, karayolu köprüsü, fore kazık, 
betonarme istinat duvarı ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP ), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak 

temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Antakya 
Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesine Yapı Kooperatifi Başkanlığının Güzelburç Beldesi 
Yeni Sanayi Sitesi İdare Binası Antakya /HATAY adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 1381/2-2 
————— 

DÜZELTME İLANI 
20/02/2014 tarih ve 28919 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımızın e maddesi   

Keşif bedeli (2013 B.F. ile): 39.220.000.-TL)  olarak yayınlanmıştır. Doğrusu Keşif bedeli (2014 
B.F. ile) : 39.220.000.-TL’dir. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 1381/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Polatlı Mahmud Efendi Vakfı 
VAKFEDENLER: Metin ÖZDEMİR, Adem KILIÇ, Mustafa ÖZCAN, Erdoğan BOLSU, 

Bayram DİLSİZ, Şaban GÖÇMEN, Oğuz TANRIVERDİ, Halit ŞENGÜL, Orhan Gazi 
TANRIVERDİ, Nurcan ÖZDEMİR, Esma KALIN 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Polatlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/11/2013 tarih ve E. 2013/355, K. 2013/443 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin kalkınması, insanlarımızın kaynaşıp gelişmesi için eğitim, 
kültür, sağlık, ekonomi, sosyal dayanışma ve yardımlaşma alanında çalışmalar yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli Polatlı İlçesi Zafer Mahallesinde kain 1849 
parseldeki 1589 metrekare arsadır.  

YÖNETİM KURULU: Metin ÖZDEMİR, Oğuz TANRIVERDİ, Erdoğan BOLSU, 
Bayram DİLSİZ, Mustafa ÖZCAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Münir Efendi Eğitim Yardımlaşma ve Kültür Vakfına 
devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1417/1-1 
—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 25.03.2013 tarihinde 

2013/15891 İhale Kayıt No ile yapılan "313 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme Toplu Alım" 
ihalesinde; 4734 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (e) bendinde; "11 inci maddeye göre ihaleye 
katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. " şeklinde belirtilen yasak fiil ve davranışında 
bulunduğu tespit edilen; 

İZTIPSAN Tıbbi Malzeme Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi 
(Adres: Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No: 33 Torbalı/İZMİR, Torbalı Ticaret Odası -

Ticaret Sicil No: 1929/Torbalı, Oda Sicil No: 1916, Vergi Dai./No: Torbalı 
V.D./4840104288)’ne; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 18.09.2013 
tarihli 28769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3 
üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 
katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 07.01.2014 tarihli ve Esas 
No:2013/1554 sayılı "dava konusu işlemin:... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI..." 
yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 07/02/2014 tarihli Onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 1429/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 
GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAV İLANI 
1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek 

üzere, Gümrük birimi için 60, Ticaret birimi için 60 olmak üzere toplam120 Gümrük ve Ticaret 
Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.  Her birim için 10 katı kadar aday yazılı 
sınava çağrılacaktır. 

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 
Gümrük birimine başvuran adaylar arasından 600 aday KPSS puanına göre bölüm ayırımı 

yapılmaksızın yazılı sınava çağrılacaktır. 
Ticaret birimine başvuran adaylar arasından 600 aday KPSS puanına göre bölüm ayırımı 

yapılmaksızın yazılı sınava çağrılacaktır. 
Adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava 

çağrılacaktır. 
 

Sıra No Bölüm KPSS Puan Türü 
1 İktisat KPSSP 22 
2 İşletme KPSSP 23 
3 Maliye KPSSP 24 
4 Hukuk KPSSP 103 
5 Kamu Yönetimi KPSSP 30 
6 Uluslararası İlişkiler KPSSP 33 

 
2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak, 
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya 

bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki 
yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan 
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg 
formatında taratarak müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep 
formuna eklemeleri gerekmektedir.) 

c) 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve 
üzeri puan almak, 

ç) Yazılı sınav tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, 
Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS/KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya 
dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye 
sahip olmak veya 2012 yılı KPSS’nin yabancı dil bölümündeki sorulardan en az 42’sine doğru 
cevap vermiş olmak, (Adayların, söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan ve uluslararası 
geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru sırasında 
jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.) 

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak, (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.) 
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e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 

3 - Sınav konuları: 
Yazılı sınav konuları 
a) Adayın mezun olduğu bölüme ilişkin alan bilgisi (İktisat, İşletme, Maliye, Hukuk, 

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler) 
b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca). 
Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35’tir. 
Sözlü Sınav Konuları 
Sözlü sınav, adayların; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir. 
4 - Değerlendirme yöntemi: 
Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek 

için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 
70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en 
az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının 
aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur. 

5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli: 
Sınav başvuruları 07 Mart 2014 - 17 Mart 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal 

internet sitesinden gerçekleştirilecek olup, adaylar gümrük yada ticaret birimlerinden yalnızca 
birisi için başvuruda bulunabileceklerdir. (www.gtb.gov.tr) 

6 - Sınav giriş belgeleri: 
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 21 Nisan - 25 Nisan 

2014 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden 
alacaklardır. 

7 - Sınav tarihi ve yeri: 
Yazılı sınav 26 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati 

adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce 
sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. 

8 - Diğer Hususlar: 
Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu 
kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı 
yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 1403/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğinden:  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 

bu Kanunun 50. maddesi gereğince hazırlanıp, 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik Sınav Yönetmeliği"ne göre, 3-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da Yeminli 
Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır. 

2014 / 1.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 3-12 Mayıs 2014 
* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 24 Mart 2014 Pazartesi 
* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 7 Nisan 2014 Pazartesi  
Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen 
son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar 
başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 
a) 3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak, 
b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak, 
c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya 

kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle 
disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir. 

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre, Yeminli 
Mali Müşavirlik Sınavı; 

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 
2) Finansal Yönetim, 
3) Yönetim Muhasebesi, 
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 
5) Revizyon, 
6) Vergi Tekniği, 
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
konularından yapılır. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 
1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)  
2) Cumhuriyet savcılığından veya e-devlet üzerinden resmi kuruma verilmek üzere 

alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı 
fotokopisi, 

3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış), 
4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.), 
5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 
6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar 

için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi), 
7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,  



22 Şubat 2014 – Sayı : 28921 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,  
9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,  
10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge” 
11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 
a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin 
başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa 
uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge, 

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 
sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği, 

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; adayın 
işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; 
çalıştıkları iş yerinin SMMM / YMM Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, adayın işe giriş belgesi 
ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü 
(SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul 
gazeteleri) ve genel imza sirküleri, 

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda  yer alan 
7, 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer  alan 7, 
8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),  

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir. 
Anılan Yönetmeliğin 23.maddesine göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girecek 

adayların sınav giderleri karşılığı olarak; katıldıkları her sınav için; ders başına 115,00 TL olmak 
üzere, ilk defa sınava katılacakların toplam 1.150,00 TL’sini Temel Eğitim ve Staj Merkezi 
(TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 
361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan 

tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 
puandan az not alınan konuları kapsar. 

Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına katılıp da başarılı olamayan 
adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir 
banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 
(Dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.) 

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle 
meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları 
kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler. 
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BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, 
imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü 
mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No:562 
Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınav yeri ve programı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin http://www.tesmer.org.tr 
adresi aracılığı ile duyurulacaktır. 

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava 
alınmayacaktır. 

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır 
7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
İlan olunur. 1303/1-1 

—— • —— 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 
İzmir ili Bergama ilçesi Bergama Lisesinden alındığı iddia edilen Numan SAKARYA 

adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından 
aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
Okul No 6589 
Adı Soyadı Numan Sakarya 
Baba Adı Murat 
Anne Adı Ceyda 
Doğum Yeri Bergama 
Doğum Tarihi 29/01/1978 
Diplomayı Veren Okul Adı Bergama Lisesi 
Diploma Belge No 1750 
Diploma Düzenleme Tarihi 14/06/1996 
Bölümü Edebiyat 

 1402/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1271 Ada, 7 Parsel üzerindeki 639416 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Mimar, Mustafa AKIN (Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 21.01.2014 tarihli ve 
E.2013/2253 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ 
hükmedildiğinden, 03.04.2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa AKIN 
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 10.02.2014 tarih ve 1058 sayılı 
Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1397/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/52610 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Erciyes Üniversitesi İl/İlçe Melikgazi/Kayseri 

Adresi 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
Talas Yolu 5. Km. Kayseri 

Tel-Faks 0-352-437 49 14   0-352-437 52 80 

Posta Kodu 38039 E-Mail imid@erciyes.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Nükleer Teknoloji Ürünleri İnşaat 
Turizm ve Reklamcılık Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. 

Ayhan Bozkurt  
(T.C. 102 491 763 36 

Adresi 
Gezegen Sok. No: 10/3-4  06670 
G.O.P./Ankara 

Ahmet Hakan Bozkurt 
(T.C. 102 251 771 28 

T.C. Kimlik No.  
Gökhan Bozkurt 
(T.C. 102 191 773 56) 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

632 004 98 25 
Reyhan Bozkurt (Demirören) 
(T.C. 102 221 772 82) 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

66303  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) 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. 

NOT: 18/02/2014 Tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 
şekilde düzeltilmiştir. 1416/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1428/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1430/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1431/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1432/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1433/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1434/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1435/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1436/1-1 
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İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1451/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6519 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5876 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar
2014/5945 Kayaş-Çetinkaya Arası Elektrifikasyon Projesinin Yapımı Amacıyla

Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav

ve Atama Yönetmeliği
— Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/12)
— Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

NOT: 21/2/2014 tarihli ve 28920 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Uyuşmazlık
Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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