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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6388
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı

kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının
dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
(1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 16/5/2014 tarihli ve 6968 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finans-
manının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014
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                                    Ö. ÇELİK                                           F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   T. YILDIZ                                      N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               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                                                 F. IŞIK
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          2 Haziran 2014

       69471265-305-4325

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Polonya’nın Demokratik Sisteme Geçişinin 25. Yıldönümü etkinliklerine katılmak

üzere; 3 Haziran 2014 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın

dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                2 Haziran 2014

     68244839-140.03-135-293

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4325 sayılı yazınız.

Polonya’nın Demokratik Sisteme Geçişinin 25. Yıldönümü etkinliklerine katılmak

üzere, 3 Haziran 2014 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın

dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          2 Haziran 2014

       69471265-305-4331

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

7. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansına katılmak üzere; 3 Haziran 2014 tarihinde

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                2 Haziran 2014

     68244839-140.03-136-294

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4331 sayılı yazınız.

7. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansına katılmak üzere, 3 Haziran 2014 tarihinde

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uy-

gundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

3 Haziran 2014 – Sayı : 29019                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/482
1 – Manisa Emniyet Müdürü Erhan ALKAYA’nın,
Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Seyfi SAZAK’ın
başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,
2 – Manisa Emniyet Müdürlüğüne Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal CEREN’in,
Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hüseyin YENİCE’nin,
Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet Müdürü Osman AK’ın
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/6/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Aka-
demisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ikinci
bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fakültenin Öğrenci Kaynağı”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Fakülteye alınacak Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının sayısı

her yıl Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanın teklifi ve Genel Müdürün
onayı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
“Üçüncü Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Duyuruları, Başvuru Zamanı ve Adaylarda Aranacak Şartlar”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavı
ile ilgili başvuruları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında yapılır. Başvurunun ne şekilde
yapılacağı Başkanlıkça belirlenir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
“Dördüncü Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Polis Koleji Mezunlarının Fakülteye Alımı”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 ncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Polis Koleji mezunlarının fakülteye alınması
MADDE 10 – (1) Polis Koleji mezunlarının değerlendirilmesi ve seçme işlemi ile ilgili

komisyonlar Başkanlıkça aşağıdaki şekilde oluşturulur.
a) Müracaat Kabul Komisyonu: Komisyon Başkanı ve iki rütbeli personel ve yeterince

görevlendirilen memurdan oluşur.
b) Fiziki Yeterlilik Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel ve 1 beden eği-

timi öğretim elemanından oluşur.
c) Mülakat Komisyonu: Komisyon Başkanı, 2 rütbeli personel ve 2 öğretim üyesi per-

sonelden oluşur.
(2) Polis Koleji mezunlarının değerlendirilmesi ve seçme işlemi fiziki yeterlilik ve mü-

lakat sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
a) Fiziki yeterlilik, ilgili komisyon tarafından uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan

adayların sınavları farklı kurallara göre değerlendirilir. Dekanlıkça hazırlanıp Başkanlıkça
onaylanacak kurallara göre yapılacak fiziki yeterlilikte, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı
değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek ka-
rar formuna işlenir. Fiziki Yeterlilikte alınan puan aynı gün herkes tarafından görülebilecek şe-
kilde ilanen tebliğ edilir.

b) Mülakat ilgili komisyon tarafından aday görülerek yapılır. Mülakatta adaydan söz-
lüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çekti-
rilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası komisyon adayı
değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama,
kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Ko-
misyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan
üzerinden yapılır. Bu puanlama, değerlendirme karar formuna işlenir ve aynı gün herkes tara-
fından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilir. Mülakat komisyonu kararına itiraz edilemez.

(3) Polis Koleji mezunlarının başarı listesinin düzenlenmesi;
a) Polis Koleji mezuniyet notunun %25’i, fiziki yeterlilikte alınan puanının %25’i ile

mülakatta alınan puanın %50’sinin toplamına göre en yüksek puandan başlanarak başarı sıra-
laması Başkanlıkça yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde mülakat notu daha yük-
sek olan aday tercih edilir.

b) Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu mik-
tarın %30’u kadar öğrenci yedek olarak ilan edilir. Diğerleri başarısız sayılır.

(4) Başkanlıkça yapılacak değerlendirme ve seçme sonucu asıl, yedek ve başarısız aday-
lar aynı gün elektronik ortamda ilanen tebliğ edilir.

(5) Asıl, yedek ve başarısız öğrenci listesi, diğer işlemleri yapılmak üzere Polis Kolejine
gönderilir.

(6) Başarısız sayılan aday başvuru şartlarını taşıması halinde sonraki yıllar için fakülteye
alınması için müracaat edebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
10/A maddesi eklenmiştir.

“Fakülteye giremeyen Polis Koleji mezunları
MADDE 10/A – (1) Fakülteye giremeyen Polis Koleji mezunları talep etmeleri halinde,

Polis Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilir.
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(2) Polis Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmek istemeyen Polis Koleji mezunları, genel
hükümlere göre Polis Kolejine girerken düzenlenen yüklenme senedinden muaf tutulurlar.

(3) Polis memuru olarak atanan Polis Koleji mezunları genel hükümlere göre mecburi
hizmet yükümlülüğünü yerine getirirler. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sa-
yılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan veya aslî memurluğa atanamayarak
ilişiği kesilenler, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış
olan öğretim masraflarını tazminat olarak öderler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki
“Beşinci Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM
Lise ve Dengi Okul Mezunlarının Fakülteye Alımı”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Lise ve dengi okul mezunlarının sınav zamanı ve yeri
MADDE 11 – (1) Lise ve dengi okul mezunlarının alımı ile ilgili sınavlar, Dekanlıkça

tespit edilerek Başkanlıkça onaylanan takvime göre ilan edilir. Sınav yerleri Başkanlıkça be-
lirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Lise ve dengi okul mezunları ile ilgili sınavlar
MADDE 12 – (1) Lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavları mülakat,

fiziki yeterlilik ve yazılı olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

“Altıncı Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“ALTINCI BÖLÜM
İntibak Eğitimi ve Fakülteye Kayıt”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
“Yedinci Bölüm başlığı” ibaresi eklenmiştir.

“YEDİNCİ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Öğrenciler”

MADDE 13 – Aynı Yönetmelikte yer alan “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM” ibaresi “SEKİZİNCİ
BÖLÜM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2008 26970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/6/2010 27620
2- 3/4/2012 28253
3- 4/9/2012 28401
4- 19/3/2013 28592
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin gö-

revde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı

teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yük-

selme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe ko-

nulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına

Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

d) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

e) Bakanlık teşkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarında belir-

tilen unvanları/kadroları,

g) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan ve

görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde

yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Hizmet grupları: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı

düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
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h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil ol-

mak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan

süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, kü-

tüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arşivcilik bölümlerinin herhangi birinden li-

sans eğitimi alanları,

j) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların arkeoloji

ve sanat tarihi bölümü; arkeoloji bölümü; arkeoloji bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve

ön asya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve

kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı

(klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin sosyal

antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin paleoantropoloji

ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin arap dili ve ede-

biyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dallarının (klasik şark dilleri) herhangi birinden veya

önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eği-

timi almış olanları,

k) Personel: Bakanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur

statüsünde çalışanları,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü,

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü,

2) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri

Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı,

3) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

2) Raportör.
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c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,

2) Araştırmacı,

3) Müze araştırmacısı, folklor araştırmacısı.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol iş-

letmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik

görevlisi, şoför, usta öğretici.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, ista-

tistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, dekoratör, heykeltıraş, restoratör,

grafiker, tekniker, teknisyen, topograf, fen memuru, teknik ressam, biyolog, laborant, sağlık

teknisyeni, avukat, hemşire, programcı, mütercim, redaktör, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi,

kameraman, makinist.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara

atama yapılabilmesi için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yazılı olarak tek aşamalı ya da şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer

görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında

başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara

atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü,

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrola-

rına atanabilmek için;

1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri

Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı,

eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak

veya şef, ayniyat saymanı kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya çö-

zümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış

olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, ista-

tistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze
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araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak

veya dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl

asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması

halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,

2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı

olmak ve en az bir yıl Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde fiilen görev yapmış olmak, Resim

Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze müdürlüğü ihtisas

elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari,

geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına atana-

bilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki

kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer ko-

şulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri

Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, eğitim uzmanı

ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Şef, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör, dekoratör, hey-

keltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak

veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi,

kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı,

enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kad-

rolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asa-

leten çalışmış olmak,

2) Müze müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas

elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için

ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, hey-

kel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı

kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, kütüphane

müdür yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşul-

ları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl

çalışmış olmak,

2) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
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d) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Folklor araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk

dili ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat

bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik,

halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin

geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri li-

sans mezunu olmak,

2) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık

sorunu bulunmamak,

f) Müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) İki yıl programcı unvanında görev yapmış olmak,

ğ) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

2) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

h) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;

1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum

ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp ba-

şarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya yükseköğreniminde bilgisayar konusunda eği-

tim aldığını belgelemek,

2) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

ı) Memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;

1) Sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

i) Daktilograf ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Ticaret Lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını

bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

2) Sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üç yıl hizmeti bulunmak,
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2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
şartları taşımak,

3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2) Üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
l) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak,
m) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde başarılı olmak

veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya
üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ya da yurt dışında
üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile tamamlamış ve denkliği Yük-
seköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak,

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
n) Usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;
1) Lisans düzeyinde mezun olmak,
2)  İlgili birimce belirlenecek sertifikaya sahip olmak veya bu unvana atanabileceğine

ilişkin sanat kurulu kararı bulunmak,
o) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nde usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;
1)  Fakülte veya yüksekokulların; gastronomi ve mutfak sanatları veya gastronomi li-

sans programından veya yiyecek içecek işletmeciliği ve otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği,
turizm ve otelcilik, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği lisans prog-
ramlarından birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

2) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak,
gerekir.
(2) Bu maddede ilgili kadroya görevde yükselme suretiyle atanacaklarda ihtisas elemanı

olmak için aranan bölüm şartını, bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre ya-
pılacak vekâleten atamalarda; ilgili birimde ihtisas elemanı bulunmadığı veya vekâlet şartlarını
taşımadığı takdirde, diğer koşullara sahip olmaları kaydıyla bu kişilerin de taşıdıkları kabul
edilir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacak-
larda unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, ista-
tistikçi, kimyager, ekonomist, biyolog, kütüphaneci, kitap pataloğu kadrosuna atanabilmek
için;

1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
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c) Dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

ç) Teknisyen, topograf, teknik ressam, makinist, kameraman, laborant, sağlık teknisyeni,

hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ya da meslek lisesinin ilgili bölüm mezunu olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte veya

yüksekokullardan mezun olup, en az bir bilgisayar programlama dilini bildiğini Milli Eğitim

Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

f) Mütercim, redaktör kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm

mezunu olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulunca

bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği su-

retiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve

sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde

duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda

belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru formu

ile birlikte son başvuru tarihine kadar şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri

için görevli oldukları birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür.

(3) Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık personeli olmayanlar başvuru yapa-

mazlar.

(4) Birim amirleri, başvuru formlarını ekleriyle birlikte bir yazı ekinde son başvuru ta-

rihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel Dairesi

Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonucu, aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Bakanlık in-

ternet sitesinde ilan edilir.
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(2) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Bakanlık internet site-

sinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde,

görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bu-

lunabilirler. İtirazlar adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere gö-

revli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için sınava ilişkin

konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırıla-

bilir.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayıla-

bilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Ancak,  kurum gerek duyarsa görevde yükselme

yazılı sınav başarı puanını farklı belirleyebilir. Bu halde görevde yükselme yazılı sınav başarı

puanı sınav duyurusunda belirtilir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere ata-

nacaklardan yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan

personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) 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.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında,

atamaya yetkili amirce belirlenecek Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi/temsilcileri ile diğer

üyelerden teşekkül eder. Gerektiğinde atamaya yetkili amirin uygun görmesi halinde sınav ku-

ruluna kurum dışından kamu görevlileri arasından üyeler de alınabilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu

ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
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(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)

kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler

görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser

oy kullanılmaz.

(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(8) Gerek görülmesi halinde, atamaya yetkili amirce,  taşra teşkilatında da sınav kurulu

veya kurulları oluşturulabilir. Bu durumda Personel Dairesi Başkanlığından yetkili/yetkililer

de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itiba-

ren beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinden ilan eder.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı dü-

zeydeki diğer görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kad-

rolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet

sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakan-

lıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde

ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilirler. Personel Dairesi

Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on gün içerisinde

karara bağlanır ve sonuç Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu baş-

vuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı

daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal

edilir.
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(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav ka-
ğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla
sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren
kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu
husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri
doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde
sınav geçersiz sayılır.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri ne-
deniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-
leşmesini müteakip başarı puanlarına göre üç ay içinde atanır. Bakanlıkça atanmaya hak kaza-
nan personelden tercih alınması halinde başarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine göre
atama yapılır. Tercihine atanamayan personel atamaya yetkili amirce uygun görülen ilanda be-
lirtilen yerlerden birisine atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan met-
ninde belirtilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;
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 veya başka
yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara,
boşalanlara veya diğer boş kadrolara başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık
süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sırala-
masına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden
altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma hak-
larından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için
bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin
özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava
kadar Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-
yinde mesleki veya 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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(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eği-

tim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yük-

seköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kad-

rolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri

halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, alt görevlere ve alt gö-

rev içindeki diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler

görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşla-

rında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere,

atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi

tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili

kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirle-

nen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama ya-

pılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden; ata-

nılacak görev için aranan ve bölümünde hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve

mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile

daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.

d) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapanlardan, bu görevi yapama-

yacakların tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgeleyen-

lerin atamaları, görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalmaksızın, aranılan öğrenim ve

sertifika şartlarını sağlamak kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d)

bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolara yapılabilir.

Yurt dışı teşkilatında çalışılan süreler

MADDE 23 – (1) Bakanlığın yurt dışı teşkilatında asaleten çalışılan süreler, 7 nci mad-

denin uygulanması bakımından, yurt dışına atanmadan önceki kadroda geçirilmiş sayılır.
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Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.

Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 25 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek

isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet ge-

rekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve

atanabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yö-

netmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu

unvanın bulunduğu gruptaki diğer unvanlı kadrolara ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kad-

rolara atanabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci

maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür

ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişik-

liği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde kamu kurum ve

kuruluşlarında görev yapmakta olan personelden aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yük-

seköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili kanuna aykırı ol-

mamak üzere, 7 nci maddenin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim görmüş

kabul edilirler.

Unvan değişikliği sınavına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce unvan değişikliği

sınavında başarılı olmuş ancak henüz atamaları gerçekleşmemiş personele ilişkin işlemler bu

Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıkları personelinin görevde yükselme ve unvan

değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarda görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan perso-

nelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve

99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 30/9/2013 ta-

rihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hüküm-

lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan İşletme veya

İşletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

ç) Birim: Teşekkülün daire başkanlıkları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı Teftiş

Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve müstakil müdürlükleri,

d) Genel Müdürlük: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

e) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvan-

ları,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,
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g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Şube Müdürü ve Müdür

görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve

sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla

yapılan yazılı sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dinde belirtilen süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde

yer alan personeli,

j) Merkez teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,

k) Sözlü sınav: Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle atana-

caklarda, yazılı sınavda başarılı olanların bilgilerini ölçmek amacıyla yapılan sınavı,

l) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin

(c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile

çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

m) Taşra teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki birimleri,

n) Teşekkül: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı

ile bağlı ortaklıklarını,

o) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ö) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere

atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

p) Üst görev:  3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

r) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek

maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Müdür,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,

4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,
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b) Denetim Hizmetleri Grubu;

1) İç Denetim Daire Başkanı,

2) İç Denetçi,

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman,

d) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis, Başmimar,

2) Teknik Uzman,

3) Başteknisyen,

e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Raportör,

2) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar

Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Vez-

nedar,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Bekçi, İtfaiyeci, Dağıtıcı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatis-

tikçi, Programcı, Kütüphaneci, Ressam, Teknik Ressam, Öğretmen, Tekniker, Teknisyen, Hem-

şire, Sağlık Memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt

bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelik-

leri haiz olmak ve ikinci fıkrada yer alan şartları taşımak gerekir.

(2) İç denetim birimi başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki

şartlar aranır.

a) İç Denetim Birimi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ben-

dinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun

125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış

olmak,

3) En az 10 yıl hizmetini doldurmuş, tercihen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip ol-

mak veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor),

CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Profes-

sional) sertifikalarından birine sahip olmak,

4) İç Denetçi kadrosunda çalışmış olmak.
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b) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülde en az 2 yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Görevde yükselmeye ilişkin genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek

için;

a) Münhal kadro veya pozisyon bulunması,

b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak

şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden

mezun olmak,

2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek II sayılı cetvelde Müdür Yardımcısı

olarak 2 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

b) Taşrada ve Bağlı Ortaklıklarda Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksel okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,

2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef, Şef olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksel okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 8 yıl

hizmeti bulunmak,

3) Şef, Teknik Şef, Başmühendis, Başmimar, Teknik Uzman olarak en az 2 yıl çalışmış

olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ç) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az dört yıllık mesleki veya teknik yüksek öğrenim gerektiren bölümlerden mezun

olanların 5 yıl, 2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
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d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan 4

yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti

bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

e) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık

yüksek öğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

f) Başmühendis, Başmimar pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Mühendislik veya Mimarlık Fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,

2) Mühendis veya Mimar görevlerinde 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

g) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ğ) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,

2) Teknisyen olarak çalışmış olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görev-

lerde çalışmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

ı) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan görevlerden birinde

4 yıllık yüksekokul mezunlarının 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının 4 yıl, lise ve dengi

okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin 3 yıl, 2-3

yıllık yüksek öğrenim görenlerin en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

j) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru,

Veznedar, Daktilograf, Memur pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

k) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu

kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da

örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen

şartları haiz olmak,

m) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar

unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi, Şehir Plancısı po-

zisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin mesleğin gerektirdiği ilgili Mühendis, Mimar, Fizik, Kimya, Matematik,

İstatistik ve Şehir Planlama bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki program dili bilmek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
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ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek teknik okul mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Teknisyen, Teknik Ressam ve Ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren yüksekokul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümle-

rinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ol-

mak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Kütüphaneci pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların Kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden me-

zun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknik eğitim fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, ku-

rumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca

uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya po-

zisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belir-

lenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını

taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde

başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olan-

lar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

yer alır.
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(5) Diğer kurumların personeli ve deneme süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bu-

lunamazlar.

(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli

şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca ince-

lenir, aranan şartları taşıyanlar kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen

adaylara sınav giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile bildirilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle, belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Teşekkül tarafından yapılabileceği

gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından

birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı

sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda

en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş

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

sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) 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.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve Müdür

kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro

veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve

resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.
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(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip iki ay içerisinde başarı puan sırasına göre atanır. Tercih alınması durumunda

ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) 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, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedek-

ler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar 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.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

pozisyonlara bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul

ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi ol-

mayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi

personeli başvurabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; Teşekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün uygun

göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Baş-

kanının başkanlığında, en az bir tanesi personel biriminden olmak üzere Teşekkül veya Bağlı

Ortaklık Genel Müdürünce uygun görülecek toplam beş kişiden oluşur.
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(2) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden,

lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede

olamazlar.

(4) Gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya

kurulları oluşturulabilir.

(5) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)

kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; görev almalarının tespit edilmesi

halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye

veya üyeler görevlendirilir.

(6) İhtiyaç duyulması halinde Teşekkül dışından kamu görevlileri arasından kurullara

üye veya üyeler görevlendirilir.

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Baş-

kanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek

görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.

b) Şube Müdürü ve Müdür kadroları için düzenlenecek sözlü sınavı yürütmek.

c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme işleminin

kesinleştiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Teşekkülün resmi internet

sitesinde ilan eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beş iş

günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca

incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine yaptı-

rılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Teşekkülle sınavı yapacak

kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(2) Sınava giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik

kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken,  kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici

işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz
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sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin

sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır

ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

(2) Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 22 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sı-

navlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal

edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler

ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında sak-

lanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış

olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama

MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği

ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere

veya Başmühendislerin Teknik Şef olarak atanmaları sınavsız yapılabilir.

b) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin bulundukları kadro

ve pozisyonun görevini yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu

raporu ile belgelenmiş olanların aynı ana görev grubunun alt grubunda yer alan diğer kadro

veya pozisyona atamalarında bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve bazı alt görevlerde belirli

bir süre görev yapma şartı aranmaz.

c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara

geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında

daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki

görevlere bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını

taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler il-

gili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak,  bu Yönetmelik kapsa-

mındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmak-

sızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.
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d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan

öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere

sınavsız atanabilirler.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri

uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen

atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür. An-

cak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

Engellilerin sınavı

MADDE 28 – (1) Teşekkül gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabi-

lecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi

için gerekli tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci

maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel

Müdürü yürütür.
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü perso-
nelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve

taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve
unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü,
ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki kadro veya pozisyon unvanlarının gruplandırılma-

sını,
d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvan-

larını,
e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve koruma güvenlik müdürü unvanlı kad-

rolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlı
kadro ve pozisyonlara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümleri çerçevesinde çalışılan sürelerle muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

g) İlgili birim: TİGEM Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,
ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
h) İşletme: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerini,
ı) Merkez: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını,
i) Taşra: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İşletme Müdürlüklerini,
j) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü,
2) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,
3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,
4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri,
c) Denetim Hizmetleri Grubu;
1) İç Denetim Birimi Başkanı,
2) İç Denetçi,
ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Teknik Uzman,
d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
e) İdari Hizmetler Grubu;
1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı,
2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Muhasebeci Yardımcısı,

Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Puantör, Satınalma Memuru, Daktilograf, Koruma ve Gü-
venlik Görevlisi ve Şoför,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:
a) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı Veteriner, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Tek-

nik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt

bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelik-
leri haiz olmak ve ikinci fıkrada yer alan şartları taşımak gerekir.

(2) İç denetim birimi başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki
şartlar aranır.

a) İç Denetim Birimi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ben-

dinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun
125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış
olmak,

3) En az 5 yıl hizmetini doldurmuş, tercihen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak
veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA
(Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional)
sertifikalarından birine sahip olmak,
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4) İç denetçi kadrosunda çalışmış olmak.
b) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin mühendislik, veterinerlik, işletme, iktisat, hukuk, siyasal bilgiler, ik-

tisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) TİGEM’de en az 2 yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
(3) Atama sonrasında, iç denetim alanında asgari sekiz haftalık mesleki eğitim alınır.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Atama yapılacak boş kadro veya pozisyonun bulunması kaydıyla gö-

revde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan

şartlara sahip olmak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme su-

retiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.
a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik Şef, Şef, Teknik Uzman, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarının birinde

en az 5 yıl çalışmış olmak,
c) Koruma Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda en

az 2 yıl veya güvenlikle ilgili mesleklerde en az 10 yıl çalışmış olmak,
ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonlarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

(Mesleki eğitim kursu alanlarda 1 yıl çalışma şartı aranır),
d) Teknik Şef olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
2) Mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulun-

mak,
e) Şef olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) TİGEM’de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar

Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5
yıl hizmeti bulunmak,

f) Şef (İşletme) olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Muhasebeci, Şef yardımcısı görevlerinden birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

3 Haziran 2014 – Sayı : 29019                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



g) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,
ğ) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,
h) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,
ı) Uzman olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak,
i) Teknik Uzman olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik şef, mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 10 yıl hiz-

meti bulunmak,
j) Çözümleyici olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Programcı unvanında olmak üzere, en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
k) Muhasebeci olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı görevinde en az 2 yıl çalışmış olmak,
l) Şef Yardımcısı ve Muhasebeci Yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru,

Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak,
m) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru,

Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför
olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için

ayrıca bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için güvenlik sertifikasına sahip olmak,
4) Şoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacaklarda aşağıdaki şartlar

aranır.
a) Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner, Biyolog olarak atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Avukat için avukatlık ruhsatına sahip olmak,
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b) Programcı olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı
sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,
c) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık teknikerlik unvanını ihraz eden meslek yüksekokullarının teknik bö-

lümlerinden mezun olmak,
ç) Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf olarak atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun ol-

mak,
d) Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak atanabilmek için;
1) Veteriner sağlık meslek lisesi mezunu olmak,
e) Sağlık Memuru ve Hemşire olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu ol-

mak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Sınav şartı
MADDE 10 – (1) Şube Müdürü, Hukuk Müşaviri ve Koruma Güvenlik Müdürü kad-

rolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere gö-
revde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması gerekir.

Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadro veya pozisyonlar yazılı sınavdan en az bir ay önce duyurulur.
(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro

veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.
(3) Aday memur statüsü ile deneme süresi içinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.
(4) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itiba-

rıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadro veya
pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izin-
de bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların
da sınava katılmaları mümkündür.

(5) Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir. Başvurular
incelenerek aranan şartları taşıyanlar TİGEM’in resmî internet sitesinden ilan edilir.

Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek

suretiyle TİGEM tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav TİGEM tarafından ya-
pılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlı-
ğına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim
kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. En az
70 puan alanlar başarılı sayılır.

3 Haziran 2014 – Sayı : 29019                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Şube Müdürü, Hukuk Müşaviri ve Koruma Güvenlik Müdürü gö-

revlerine atanacaklardan yazılı sınavda en çok puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana
sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi
tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, İkna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) 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.

Başarı sıralaması
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve Koruma
Güvenlik Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer
pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve TİGEM
resmî internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-
zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-
sonel, TİGEM tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak
belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.
(2) TİGEM tarafından herhangi bir işletme/birim için tercih alınması durumunda ise

başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine 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 itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı
kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü mad-
deye göre belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar 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 ünvanlı kadro veya pozis-
yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.
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Sınav kurulu
MADDE 16 – (1) Sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş ki-

şiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.
(2) Sınav kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği

Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinden teşekkül
eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye
veya üyeler görevlendirilebilir.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların

sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınav kurulu üye tamsayısı ile toplanır
ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınavla ilgili belgeler bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav so-

nuçları, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı ayı aşmamak üzere müteakip sı-
nava ilişkin duyuru tarihine kadar geçerlidir.

Unvan değişikliği esasları
MADDE 19 – (1) Atama yapılacak boş pozisyon bulunması kaydıyla 5 inci maddenin

üçüncü fıkrasında sayılan unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak sı-
navlara sadece TİGEM personeli başvurabilir.

(2) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara
personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belir-
tilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı
sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(5) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(6) Bu sınava katılacaklarda TİGEM’de veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan gö-
revlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(7) Unvan değişikliği sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli
Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmak-

sızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar
aynı düzey ve alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler
görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan
görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme
sınavına tabi tutulmadan, ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi ara-
larındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

Kurum dışından yapılacak atamalar
MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönet-

melikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara
veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde ata-
nacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan TİGEM’de belli bir
süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri un-
vanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atana-
cağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanmaz.

Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca

ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı
tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları
takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul
edilirler.

Engellilerin sınavı
MADDE 24 – (1) Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek du-

rumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE

İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından posta sektöründe uygula-

nacak idari yaptırımlara ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Ka-

nunu ve Kurum düzenlemeleri de dâhil olmak üzere, posta sektörüne ilişkin ilgili mevzuatta
yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ilgili mevzuata aykırılık halinde uygula-
nacak idari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirlere ve bunların uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bir önceki takvim yılı: İhlalin meydana geldiği tarihten bir önceki takvim yılını, ih-

lalin meydana geldiği tarihin tam olarak tespit edilemediği veya ihlalin devam ettiği durumlarda
idari para cezasının uygulanacağı yıldan bir önceki takvim yılını, ihlalin yıllara yaygın olması
durumunda ihlalin sona erdiği takvim yılından bir önceki takvim yılını,

b) Hizmet sağlayıcısı: PTT’yi ve 6475 sayılı Kanun hükümlerine göre posta sektöründe
faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,

c) İdari yaptırım: İdari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirleri,
ç) İlgili mevzuat: Kurumun görev alanına ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname,

tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, eki kararlar, tebliğ, Kurul kararları, diğer düzenle-
yici işlemler, görev sözleşmesi ve diğer yetkilendirme belgelerini,

d) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
e) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
f) Net satışlar: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde

ettiği gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dai-
resi onaylı gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıştırması
yapılamadığı durumda gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,

g) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili

mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezaları

Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısının, acil durum ihtiyaçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine ge-

tirmemesi.
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b) Hizmet sağlayıcısının, yetkilendirmesi kapsamı dışına çıkarak posta hizmeti vermesi
ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmesi.

(2) Hizmet sağlayıcısının altyapı şartlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine
(%2) kadar idari para cezası uygulanır.

(3) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır:

a) Hizmet sağlayıcısı tarafından, evrensel posta hizmet yükümlüsüne tahsis edilen posta
tekelinin ihlal edildiğinin Kurum tarafından veya mahkeme kararıyla tespit edilmesi.

b) Hizmet sağlayıcısının yetki belgesi devri, hisse devri, birleşme, devralma veya tüzel
kişilik yapısındaki değişikliğe ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

Tahakkuka esas bildirimlere ilişkin ihlaller
MADDE 6 – (1) Hizmet sağlayıcısının, tahakkuka esas bildirimleri Kuruma süresi için-

de ve eksiksiz olarak yapmaması veya yanlış bildirimde bulunması durumunda ilgili hizmet
sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para ce-
zası uygulanır.

Tarifelere ilişkin ihlaller
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısının; Kurumun tarifeleri izleme, inceleme ve denetleme sürecinde

ve/veya sonucunda öngördüğü tarifenin veya tarifeye ilişkin genel hükümlerin düzeltilmesinin
sağlanması, tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması veya tarifenin yürürlükten
kaldırılması şeklindeki tedbirleri uygulamaması.

b) Etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcısının; tarifelerinin aşırı fiyatları içerecek
şekilde uygulanması, yıkıcı fiyat ve/veya fiyat sıkıştırması gibi rekabetin kısıtlanmasını hedef-
leyen fiyat indirimlerini veya uygulamalarını ihtiva etmesi, haklı olmayan nedenlerle kullanı-
cılar arasında ayrım yapılmasına yol açması veya bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin
ücretiyle desteklenmesi suretiyle çapraz sübvansiyona neden olması gibi ihlalleri gerçekleştir-
mesi.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki
net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:

a) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifeleri bildirim usulüne tabi olan
herhangi bir posta hizmetini bildirim yapmadan sunduğunun veya uygulanan tarifede Kuruma
bildirimde bulunmaksızın değişiklik yaptığının tespit edilmesi.

b) Hizmet sağlayıcısının, tarifelerine yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen alt
ve/veya üst sınıra uymadığının tespit edilmesi.

c) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifeleri maliyet esaslı yöntem ve-
ya tavan fiyat yöntemi çerçevesinde onaya tabi olan herhangi bir posta hizmetini, onaylanma-
mış tarife ile sunduğunun tespit edilmesi.

ç) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ve/veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının, ev-
rensel posta hizmetlerine yönelik tarife düzenlemelerini ihlal etmesi.

(3) Hizmet sağlayıcısının, ilgili mevzuat kapsamında tarifelerin kamuoyuna duyurul-
masına dair yükümlülüklerine riayet etmediğinin tespit edilmesi halinde söz konusu hizmet
sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para ce-
zası uygulanır.
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Uzlaştırma prosedürüne ilişkin ihlaller
MADDE 8 – (1) Hizmet sağlayıcısının, uzlaştırma prosedürüne ilişkin yükümlülükle-

rini ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satış-
larının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

Kullanıcı menfaatlerine ilişkin ihlaller
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim

yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:
a) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcılara yaptığı bilgilendirmelerin yanlış olması.
b) Hizmet sağlayıcısının, hizmetin kısıtlanmasına veya durdurulmasına ilişkin yüküm-

lülüklerini yerine getirmemesi.
c) Hizmet sağlayıcısının, şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirmeye ilişkin yükümlü-

lüklerini yerine getirmemesi.
ç) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcı mağduriyetinin giderilmesine yönelik yükümlülük-

lerini yerine getirmemesi.
d) Hizmet sağlayıcısının, kullanıcı şikâyetleri çözüm mekanizmasına ilişkin yükümlü-

lüklerini yerine getirmemesi.
(2) Hizmet sağlayıcısının, hizmet sunumunu ispatlayan belge düzenlemesine ilişkin yü-

kümlülüklerini yerine getirmemesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim
yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(3) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının evrensel
posta hizmetini belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak yürütmemesi ha-
linde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine
(%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Kişisel veri ve bilgilerin korunmasına ilişkin ihlaller
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcısının, kişisel veri ve bilgilerin gizliliğinin korun-

masına ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki tak-
vim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Hizmet kalitesine ilişkin yükümlülüklerin ihlali
MADDE 11 – (1) Hizmet sağlayıcısının, hizmet kalitesine ilişkin yükümlülüklerini

mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler olmaksızın ihlal etmesi
halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde iki-
sine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

Rekabet ihlalleri
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcısının, rekabetin tesisi ve korunmasına yönelik ilgili

mevzuatı veya getirilen yükümlülükleri ihlal etmesi ya da rekabeti engellemeye, bozmaya yahut
kısıtlamaya yönelik rekabete aykırı uygulamalarının tespiti halinde söz konusu hizmet sağla-
yıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası
uygulanır.

Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi
MADDE 13 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili

mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından süresi
içinde verilmemesi halinde 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hizmet sağ-
layıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz
binde üçü (%0,003) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine rağmen süresi içinde veril-
memesi halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak, ilgili hizmet sağlayıcısının bir ön-
ceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde üçünün (%0,003) iki katından az olmamak
üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

3 Haziran 2014 – Sayı : 29019                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Yanlış bilgi ve/veya belge verilmesi
MADDE 14 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili

mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından
yanlış olarak verilmesi halinde 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hizmet
sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının
yüz binde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen ilgili hizmet sağla-
yıcısı tarafından yine yanlış olarak verilmesi halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak,
ilgili hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde ikisinin
(%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Eksik bilgi ve/veya belge verilmesi
MADDE 15 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili

mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından
eksik olarak verilmesi durumunda, 27 nci maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak ilgili hiz-
met sağlayıcısı uyarılır veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışla-
rının yüz binde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Eksik olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen ilgili hizmet sağlayı-
cısı tarafından tamamlanmaması halinde 27 nci maddedeki ölçütler dikkate alınarak, hizmet
sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde ikisinin (%0,002) iki ka-
tından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Denetime ilişkin ihlaller
MADDE 16 – (1) Hizmet sağlayıcısının denetime ilişkin mevzuat kapsamında getirilen

yükümlülükleri ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılına
ait net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Yaptırım ve Tedbirler

Milli güvenliğe aykırılık
MADDE 17 – (1) Hizmet sağlayıcısının milli güvenliğe aykırı faaliyette bulunduğunun

yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısının yet-
kilendirmesi iptal edilir.

(2) Milli güvenliğe aykırı davranışın hizmet sağlayıcısının çalışanlarından kaynaklan-
dığının yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde; hizmet sağlayıcısı ihlalin son-
landırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılır ya da hizmet sağlayıcısının posta
hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar durdurulmasına karar verilir
veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.

(3) Kurumun, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki durumlarla ilişkili olabilecek
ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

Kamu düzeninin ihlali
MADDE 18 – (1) Kurumun ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımları uygulama

hakkı saklı kalmak kaydıyla; hizmet sağlayıcısı veya çalışanları tarafından kamu düzeninin
ihlal edildiğinin Kurum ya da yetkili makamlarca tespiti halinde; hizmet sağlayıcısı derhal ih-
lalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılır ya da hizmet sağlayıcı-
sının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar durdurulmasına
karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.

Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi
MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat gereği kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi

halinde; idari para cezasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, hizmet sağlayıcısı kamu hiz-
metinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarılır ya da hizmet sağ-
layıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar durdurul-
masına karar verilir veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir.
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Yeniden yetkilendirilmeme
MADDE 20 – (1) Milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali ve kamu hizmetinin gereği

gibi yürütülmemesi sebepleri ile yetkilendirmesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları, bu hizmet
sağlayıcılarının hisselerinin en az yüzde 20’sine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili
kişiler ve bunlar tarafından kurulmuş şirketler iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç
yıla kadar yeniden yetkilendirilmez.

(2) Kuruma borcu bulunması sebebi ile yetkilendirmesi iptal edilen şirketler, bu şirket-
lerin hisselerinin en az yüzde 20’sine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler ve
bunlar tarafından kurulmuş şirketler iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç yıla kadar
yeniden yetkilendirilmez. Ancak Kuruma borcu bulunması sebebi ile yetkilendirmesi iptal edi-
len şirketler, bu bedelleri ödemeleri halinde, yeniden yetkilendirilmelerine engel başkaca bir
sebep yoksa yeniden yetkilendirilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması
MADDE 21 – (1) Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygu-

lanması öngörülen hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması halinde, 27 nci madde
hükümleri dikkate alınarak bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası uygulanır. Bu
durumda ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımlar saklıdır.

Somut tedbirlerin uygulanması
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihlallerin tespiti halinde, bu Yönet-

melikte yer verilen idari yaptırımların yanı sıra, ihlalin niteliğine göre ilgili mevzuat kapsa-
mında ihlalin tekerrürünü önlemek amacıyla Kurul tarafından somut tedbirlerin uygulanmasına
karar verilebilir.

Ödeme ve kesinleşme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden iti-

baren bir ay içinde Kuruma ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun
bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil edilir.

(2) Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 20’si, 6475 sayılı Kanunun 15 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında
gelir kaydedildikten sonra, kalan kısmın yüzde 50’si Kurum hesaplarına aktarılır, yüzde 50’si
ise genel bütçeye gelir kaydedilir.

(3) İdari para cezasının tebliğini müteakip bir ay içerisinde defaten ödenmesi halinde
idari para cezasının yüzde 25’i oranında indirim yapılır.

(4) Hizmet sağlayıcısı idari para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içerisinde para
cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde toplam dört eşit taksitte ödenmesi için Kuruma
başvuruda bulunabilir. Hizmet sağlayıcısının bu talebi üzerine nihai karar Kurul Başkanı tara-
fından verilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının
kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

İçtima
MADDE 24 – (1) Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu ih-

laller için sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu ihlaller
ile ilgili olarak ilgili mevzuatta idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş
ise bu yaptırımların her biri ayrıca uygulanır.
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(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari
para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen ihlallerde idari yaptırım kararı verilinceye kadar
bu ihlaller tek fiil sayılır.

İdari yaptırımların uygulanması
MADDE 25 – (1) Hizmet sağlayıcısının ihlal sonucunda elde ettiği gelir veya sebep

olduğu zarar bu Yönetmelikte o ihlal için belirlenen üst sınırdan daha yüksek ise 27 nci madde
hükümleri gözetilerek hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde
üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan idari yaptırımların uygulanması ilgili mevzuatta düzen-
lenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini engellemez.

Tekerrür
MADDE 26 – (1) İdari para cezası uygulanmış bir hizmet sağlayıcısı tarafından, söz

konusu idari para cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren üç yıl içinde aynı yü-
kümlülüğün ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci mad-
deleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının
yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Yaptırım ölçütleri
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikteki cezaların belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya ha-

fifletici sebep olarak aşağıda sayılan unsurlar göz önünde bulundurulur:
a) Zararın varlığı.
b) Haksız ekonomik kazancın varlığı.
c) Tekerrürün varlığı.
ç) Aynı madde ihlaline ilişkin olarak hizmet sağlayıcısına son beş yılda uygulanan idari

yaptırımlar.
d) İyi niyetin varlığı.
Yetki
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki idari para cezalarını ve yaptırımları

uygulamaya Kurul yetkilidir. Kurul bu yetkisinin bir bölümünü çerçevesini belirleyerek icraya
devredebilir.

Uyarı
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen ihlaller için, 27 nci madde-

sinde yer alan hususlar dikkate alınmak ve 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu
maddeleri saklı kalmak kaydıyla idari yaptırım uygulanmadan önce, bu Yönetmeliğin aynı
maddesi kapsamında olmak üzere hizmet sağlayıcısı Kurul tarafından bir defaya mahsus uya-
rılabilir.

(2) Uyarı yapılırken tekerrür süresi dikkate alınır. Tekerrüre esas sürenin dolması ha-
linde aynı madde kapsamında tekrar uyarıda bulunulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Hizmet sağlayıcısının ilgili mevzuat ihlallerine ilişkin bu Yönetme-

likte hüküm bulunmayan hallerde Kurul tarafından, bu Yönetmelikte yer alan genel hükümler
çerçevesinde idari yaptırım kararları alınır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmetlerine ilişkin tarife, kullanıcı

menfaatleri, posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaştırma prosedürü
ile posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; posta hizmetlerine ilişkin tarife, kullanıcı menfaatleri,

posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaştırma prosedürü ile posta sek-
töründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Etkin piyasa gücü: Hizmet sağlayıcısının, ilgili pazarda, tek başına ya da diğer hizmet

sağlayıcılarla birlikte, rakiplerinden ve kullanıcılarından fark edilir bir şekilde bağımsız olarak
hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,

c) Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizme-
tinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılana-
bilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,

ç) Evrensel posta hizmet sağlayıcısı: Evrensel posta hizmetini yetki belgesi uyarınca
yürütmekle yetkili kılınan hizmet sağlayıcısını,

d) Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi uya-
rınca sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,

e) Görev sözleşmesi: PTT’nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini
belirleyen sözleşmeyi,

f) Görme engellilere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar
şeklinde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları
ihtiva eden gönderiyi,

g) Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir
fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gön-
deri üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gön-
deriyi,

ğ) Hizmet sağlayıcısı: PTT’yi ve Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet
göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,

h) İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir posta
hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer posta hizmetlerinden oluşan pazarı,

ı) Kanun: 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununu,
i) Kayıtlı gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderiyi,
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j) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı
olarak faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
l) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
m) Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,
n) Posta altyapısı: Posta hizmetlerinin yürütülebilmesi amacına yönelik her türlü

araç-gereç, menkul, gayrimenkul ile bu işlemlerin yürütülmesinde kullanılan sistemleri,
o) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer

ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap,
katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya ol-
masın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta
maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,

ö) Posta hizmeti: Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı
ve teslimini,

p) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında
haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz
desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi,

r) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,
s) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
ş) Tarife: Hizmet sağlayıcılarının, posta hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcı-

lardan veya diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri gösteren
listeyi,

t) Telgraf: Elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen yazılı
metni,

u) Temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düşük ağırlıktaki haberleşme
gönderisinin ücretini,

ü) Toplu posta gönderisi: Tek bir gönderici tarafından gönderilen ve tarifede indirime
imkân verebilecek miktardaki posta gönderisini,

v) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yü-
rütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hizmet-
lerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılı-
ğında verilen belgeyi,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili

mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Rekabetin Sağlanması, Tarifeler ve Uzlaştırma

Rekabetin sağlanması
MADDE 5 – (1) Kurum, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hak-

kında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, posta sektöründe rekabete aykırı davranış ve
uygulamaları re’sen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yö-
nelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağ-
lanmasını talep etmeye yetkilidir.

(2) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcılarının tespitinde
27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Analizi Yönetmeliğinde
yer verilen usul, esas ve ilkeler uygun olduğu ölçüde uygulanır.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında, rekabetin tesisi ve korunması için yapılan düzenleme-
lerin veya getirilen yükümlülüklerin ihlal edildiğine ya da rekabetin engellendiği, bozulduğu
yahut kısıtlandığına dair hizmet sağlayıcılar tarafından Kuruma yapılacak başvurularda, asgari
aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Ticaret unvanı ve adresi.
b) Yetkilendirme kapsamı.
c) Başvuru konusu.
ç) Konuya ilişkin ilgili hizmet sağlayıcısının davranışları.
d) Hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği.
e) Nihai talep.
Tarifelere ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Hizmet sağlayıcısının, sunmaya yetkili olduğu posta hizmetleri için

tarife hazırlaması esastır.
(2) Tarifelerin; sosyal desteğe ihtiyacı olan kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırları

belirlenmiş kolaylıklar sağlanması halleri saklı olmak üzere; benzer konumdaki kullanıcılar
arasında haklı nedenlerin varlığı dışında ayrım gözetilmeksizin adil ve şeffaf olması ve sunulan
posta hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtması esastır.

(3) Tarifelerin, teknolojik gelişmeye ve yeni teknolojilerin karşılanabilir ücretlerle kul-
lanılmasına olanak veren yatırımları teşvik edecek nitelikte olması esastır.

Tarife düzenlemeleri
MADDE 7 – (1) Tarifeler, posta hizmetlerinin sunulmasına yönelik ilgili mevzuat ve

4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla hizmet sağlayıcıları tarafından serbestçe
belirlenir.

(2) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanan
tarifeler;

a) Kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi ve/veya posta sektöründe rekabetin tesisi ama-
cıyla Kurum tarafından; bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, 8 ila 11 inci maddelerde yer verilen
usullerden biri veya birkaçı, öncelikle ve kural olarak esas alınarak düzenlemeye tabi tutulabilir.

b) Yıkıcı veya aşırı fiyatları da içerecek şekilde rekabetin engellenmesi, bozulması veya
kısıtlanmasına neden olacak ücretleri ihtiva edemez ve/veya bir hizmetin maliyetinin diğer bir
hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesi veya karşılanmasına yol açacak şekilde belirlenemez.
Bu hüküm, sosyal desteğe ihtiyacı olan kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş
kolaylıklar sağlanması amacıyla tarife seçeneklerinin geliştirilmesine engel teşkil etmez. Ku-
rum, tarifeleri değerlendirirken söz konusu tarife seçeneklerini göz önünde bulundurur.

(3) Bakanlıkça yapılacak düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla evrensel posta hizmet
yükümlüsü ve/veya evrensel posta hizmet sağlayıcısı tarafından sosyal desteğe ihtiyacı olan
kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş kolaylıklar sağlanması amacıyla ge-
liştirilen tarife seçenekleri dışında sunulan evrensel posta hizmetlerine ilişkin tarifelerin;

a) Temel ücret dikkate alınarak belirlenmesi, karşılanabilir olması, ayrım gözetilmek-
sizin adil ve şeffaf olması, uluslararası kurum ve kuruluşların posta sektörüne ilişkin uygula-
malarının uygun olduğu ölçüde dikkate alınarak oluşturulması esastır. Söz konusu tarifeler,
Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde; bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, 8 ila 11 inci
maddelerde yer verilen usullerden biri veya birkaçı, öncelikle ve kural olarak esas alınarak dü-
zenlemeye tabi tutulabilir. Temel ücrete ilişkin Kurum düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında evrensel posta hizmet yükümlüsünün
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tekelinde olduğu hüküm altına alınan posta hizmetlerinin tarifeleri, aksi Kurum tarafından ka-
rarlaştırılmadığı müddetçe 8 inci maddede yer verilen bildirim usulüne tabi olup söz konusu
tarifelerin aşırı ücretleri ihtiva etmemesi ve bir başka posta hizmetinin maliyetinin desteklen-
mesi veya karşılanmasına yol açacak şekilde belirlenmemesi esastır.

b) Kullanıcıların coğrafi konumundan bağımsız ve ülke genelinde tek fiyat olarak uy-
gulanması esastır. Bu husus, evrensel posta hizmet yükümlüsü ve/veya evrensel posta hizmet
sağlayıcısının kullanıcılar ile toplu gönderilere ilişkin tarife seçenekleri geliştirmesine engel
teşkil etmez. Ancak söz konusu tarifeler, maliyetlerinin altında belirlenemez. Bu kapsamdaki
tarifelerin adil ve şeffaf olması esastır.

(4) Kurum, getirilen düzenlemeler kapsamında yapacağı inceleme ve değerlendirme-
lerde ilgili hizmet sağlayıcılarından her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Hizmet sağlayıcılar,
söz konusu bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen biçim, kapsam ve sürede Kuruma
sunmakla yükümlüdür.

Bildirim usulü
MADDE 8 – (1) Bildirim usulüne tabi olan hizmet sağlayıcılar tarafından uygulanacak

tarifeler ile uygulanan tarifelerde yapılacak her türlü değişiklik; Kurum tarafından aksi belir-
tilmediği takdirde yürürlüğe girmesinden en az otuz gün önce Kuruma sunulur. Kurum tarife-
lerin bildirimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(2) Kuruma yapılan bildirimde eksiklik ve/veya Kurum düzenlemelerine aykırılık ol-
ması veya başvuruya ilişkin ilave bilgi ve belge gerekmesi durumunda Kurum; birinci fıkra
çerçevesinde yapılan bildirimi geçersiz kabul etmeye ve/veya hizmet sağlayıcısından söz ko-
nusu aykırılığın ve/veya eksikliğin giderilmesini veya ilave bilgi ve belgenin sunulmasını talep
etmeye yetkilidir.

(3) Yürürlüğe girdikten sonra ilgili tarife bildiriminde eksiklik tespit edilmesi duru-
munda Kurum, söz konusu tarifeyi derhal durdurmaya ve/veya belirleyeceği düzeltmelerin der-
hal yapılmasını hizmet sağlayıcısından talep etmeye yetkilidir.

Tarifelere alt ve/veya üst sınır getirilmesi usulü
MADDE 9 – (1) Kurum, 6 ve 7 nci maddeleri göz önünde bulundurarak tarifelere alt

ve/veya üst sınır getirmeye yetkilidir. Kurum tarifelere alt ve/veya üst sınır getirilmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Tarifelerin maliyet esasına göre onaylanması usulü
MADDE 10 – (1) Kurum, tarifeleri maliyet esasına göre onaylanması usulüne tabi olan

hizmet sağlayıcılarının tarifelerini aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde onaylamaya yetkilidir:
a) Kurum, onaya sunulan tarifeleri, sermayeden makul bir geri dönüşü de içerecek şe-

kilde ilgili hizmetin maliyetine ne ölçüde dayandırıldığına bakmak suretiyle değerlendirir.
b) Kurum maliyetleri değerlendirirken hizmet sağlayıcılarının etkinliğini göz önünde

bulundurur. Bu doğrultuda, kaynakların etkin ve verimli kullanılmamasından doğan maliyet
unsurlarının maliyetlerin değerlendirilmesinde kapsam dışında tutulması esastır.

c) Bu fıkranın (a) bendine göre yapılan değerlendirmede; Kurum, karşılaştırılabilir pa-
zarlarda birbirinin muadili hizmetleri sunan hizmet sağlayıcılarının imkân dâhilinde fiyatlarına
ve maliyetlerine karşılaştırma amacıyla başvurabilir. Bu durumda referans alınan pazarların
kendilerine has özellikleri dikkate alınır.

ç) Kurum, tarifelerin maliyet esasına göre onaylanması kapsamında gerekli gördüğü
hallerde uluslararası karşılaştırmaları uygun olduğu ölçüde dikkate alabilir.

(2) Onaya sunulan tarife; Kurum tarafından ilgili hizmet sağlayıcısından istenen ilave
bilgi ve belgeler de dâhil olmak üzere gerekli bütün bilgi ve belgelerin tam ve doğru bir şekilde
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Kurum evrak kayıtlarına girmesinin ardından değerlendirmeye alınır. Kurum, onaya sunulan
tarife teklifini, değerlendirmeye alınmasını müteakip altmış gün içerisinde karara bağlar. Kurum
bu süreyi otuz gün daha uzatabilir.

(3) Maliyet beyanları, doğrudan maliyetler ile verilen hizmete doğrudan paylaştırıla-
mayan ortak maliyetlerden oluşur. Ortak maliyetlere ilişkin beyanların bu maliyetlerin verilen
hizmete nasıl paylaştırıldığını göstermesi zorunludur. Maliyet beyanlarında, asgari aşağıdaki
bilgiler yer alır:

a) Maliyetlerin belirlenmesinde kullanılan maliyet muhasebesi yöntemi.
b) Malzeme maliyetleri, satış ve pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri, maaş ve

ücretler, amortisman, faiz ve diğer finansman giderleri.
c) Her bir hizmet için özellikle hizmeti vermek için kullanılan altyapı unsurlarının ma-

liyetini de içerecek şekilde hizmeti sağlamanın birim maliyeti ve bu maliyetin maliyet kalem-
lerine göre dağılımı.

Tarifelerin tavan fiyat esasına göre onaylanması usulü
MADDE 11 – (1) Kurum, tarifeleri tavan fiyat esasına göre onaylanması usulüne tabi

olan hizmet sağlayıcılarının tarifelerini aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde onaylamaya yet-
kilidir:

a) Kurum, tavan fiyat esasına göre onaylanmasına karar verdiği hizmetlere ilişkin pa-
zardaki rekabet ortamı ve tarifelerin yeniden dengelenmesi gibi hususlar çerçevesinde belirle-
yeceği esaslara göre hizmet sepetleri oluşturabilir.

b) Kurum, sepetlerde yer alacak hizmetler ile bunların içeriklerini ve aynı sepet içerisinde
gruplandırılan hizmetler için başlangıç tarife düzeyini belirler. Bu amaçla Kurum, 10 uncu maddede
belirtilen esaslara göre işlem yapmaya yetkilidir.

c) Posta sektöründeki ya da ekonominin genelindeki fiyat artış oranları ile genel eko-
nominin, posta sektörünün ve/veya hizmet sağlayıcısının verimliliğinde beklenen değişim oranı
gibi ölçütler dikkate alınır.

ç) Ölçütlerin ve verimlilik faktörünün belirlenmesinde başlangıç tarife düzeyi ile hiz-
metin maliyeti arasındaki ilişki göz önünde bulundurulur.

d) Ölçütlerin belirlenmesinde, karşılaştırılabilir piyasalarda birbirinin muadili hizmetleri
sunan hizmet sağlayıcılarının verimlilikleri ve verimliliklerindeki değişim oranları göz önünde
bulundurulur.

e) Kurum, hizmet sepetlerinin içeriğine ilave olarak, ölçütlerin değişmeden uygulana-
cağı dönemi, ölçütlere uygunlukta esas alınacak geçmiş periyotları ve yeni hizmetlerin mevcut
bir sepete eklenebileceği, hizmetlerin sepetten çıkarılabileceği ya da sepete önceden dâhil edil-
miş hizmetler arasında fiyat farklılaştırmasının yapılabileceği koşulları belirler.

(2) Onaya sunulan tarife; Kurum tarafından ilgili hizmet sağlayıcısından istenen ilave
bilgi ve belgeler de dâhil olmak üzere gerekli bütün bilgi ve belgelerin tam ve doğru bir şekilde
Kurum evrak kayıtlarına girmesinin ardından değerlendirmeye alınır. Kurum, onaya sunulan
tarife teklifini, değerlendirmeye alınmasını müteakip altmış gün içerisinde karara bağlar. Kurum
bu süreyi otuz gün daha uzatabilir.

Tarifelerin kamuoyuna duyurulması
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcılar; tarifeleriyle ilgili bilgileri güncel, açık, doğru

ve anlaşılabilir bir şekilde ilan etmekle yükümlüdür. Kurum tarifelerin ilan edilme şeklini be-
lirleyebilir.

(2) Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan tarife ilanı; kullanıcıları aldatıcı, yanıltıcı veya
kullanıcıların tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olamaz.
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Tarifelerin izlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesi
MADDE 13 – (1) Kurum, kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi ve rekabetin korunması

açısından re’sen veya şikâyet üzerine tarifeleri izlemeye, incelemeye ve denetlemeye yetkilidir.
(2) Kurum, izleme, inceleme ve denetleme sürecinde ve/veya sonucunda aşağıdaki ted-

birleri almaya yetkilidir:
a) Tarifenin veya tarifeye ilişkin genel hükümlerin düzeltilmesinin sağlanması.
b) Tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması.
c) Tarifenin yürürlükten kaldırılması.
Uzlaştırma
MADDE 14 – (1) Hizmet sağlayıcılar, sahip oldukları posta altyapısını diğer hizmet

sağlayıcılarının kullanımına sunmak suretiyle işletebilir. Bu kapsamda hizmet sağlayıcılar ta-
rafından hazırlanan sözleşmelerde yer verilecek hüküm ve koşullar; ilgili mevzuata, yetkilen-
dirmelerinde öngörülen şartlara ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla hizmet
sağlayıcılar tarafından kendi aralarında müzakere edilerek serbestçe belirlenir.

(2) Bir hizmet sağlayıcısının sahip olduğu posta altyapısının, diğer bir hizmet sağlayı-
cısının kullanımına açılmasına yönelik hazırlanan sözleşmelerde yer verilecek hüküm ve ko-
şullarda ilgili hizmet sağlayıcılar arasında azami altmış gün içerisinde anlaşma tesis edileme-
mesi veya mevcut sözleşmelerinde herhangi bir anlaşmazlık vuku bulması halinde taraflardan
herhangi biri Kurumdan uzlaştırma prosedürünün işletilmesini talep edebilir.

(3) Kurum, görev alanı kapsamında hizmet sağlayıcıları arasında ortaya çıkan ve Ku-
ruma intikal eden ihtilafların çözümüne ilişkin olarak gerektiğinde uzlaştırma prosedürünü iş-
letmeye ve uzlaşma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksi kararlaştırılıncaya kadar
geçerli olmak üzere gerekli kararları almaya veya başvuruyu reddetmeye yetkilidir.

(4) Kuruma uzlaştırma talebinde bulunan hizmet sağlayıcısının başvurusunda asgari
aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

a) Tarafların isim ve unvanları.
b) Müzakereye konu talebin yapıldığı tarih.
c) Müzakereye konu talebin kapsamı ve süresi.
ç) Müzakereye konu talep çerçevesinde teklif edilen ücret ve gerekçeleri.
d) Taraflarca üzerinde anlaşma sağlanamayan hususlar.
e) Yukarıda sıralanan hususlara ilişkin her türlü bilgi ve belge.
(5) Kurum, dördüncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin ilgili hizmet sağlayıcısı tara-

fından tam olarak sunulmaması hâlinde eksikliklerin, uygun gördüğü bir süre zarfında, tamam-
lanmasını talep eder. Söz konusu eksikliklerin verilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde
başvuru reddedilmiş sayılır.

(6) Kurum, başvuruya ilişkin olarak ilgili hizmet sağlayıcısı tarafından dördüncü fıkra
gereğince sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapacağı ön inceleme neticesinde uzlaştırma
talebini değerlendirmeye alıp almayacağına karar verir. Talebin değerlendirilmeye alınmama-
sına karar verilmesi halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bildirimde bulunulur. Kurum, uzlaştırma
talebinin değerlendirmeye alınmasına karar vermesi halinde, kendisinden uzlaştırma talebinde
bulunulduğunu diğer hizmet sağlayıcısına on beş gün içinde tebliğ eder. Tebligatta bulunulan
hizmet sağlayıcısı, söz konusu tebligatı almasını müteakip on beş gün içinde görüşlerini ve ko-
nuya ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma sunar.

(7) Kurum, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurum evrak kayıtlarına girdiği tarihten iti-
baren otuz gün içinde, hizmet sağlayıcılara ilgili mevzuat kapsamında getirilen yükümlülükleri,
Kurum tarafından aynı veya benzer hususlarda yapılan düzenlemeleri, talep konusu altyapının
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ekonomik ve teknik açıdan alternatiflerinin varlığı ve bu maddede öngörülen uzlaştırma pro-
sedürü dışındaki müzakere, arabuluculuk da dâhil tarafların başvurabileceği uyuşmazlık çözüm
yollarının mevcut uzlaşmazlığı daha etkin bir şekilde giderme olasılığı gibi hususları dikkate
alarak uzlaştırma talebini kabul edip etmeyeceğine karar verir. Talebin reddedilmesi durumunda
ilgili hizmet sağlayıcılara bildirimde bulunulur. Kurum, uzlaştırma talebini kabul etmesi halinde
ilgili hizmet saylayıcılarını uzlaştırma toplantısına davet eder. Uzlaşmazlık konularının söz ko-
nusu toplantıda tutanak altına alınması ile uzlaştırma süreci başlatılır.

(8) Kurum, uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde, taraflarca sunulan
bilgi ve belgeleri yedinci fıkrada belirtilen ilkeler doğrultusunda değerlendirerek anlaşmazlık
konusu olan hüküm, koşul ve ücretleri uzlaştırma sürecinin başladığı tarihten itibaren doksan
gün içerisinde belirlemeye yetkilidir. Ancak, uzlaştırma talebinin daha önce sunulmayan bir
hizmete ilişkin olması, talebin içeriğinin kapsamlı bir çalışma ve bilgi toplama süreci gerektir-
mesi ve Kurumun gerekli gördüğü diğer istisnai hallerde bu süre en fazla altmış gün daha uza-
tılabilir.

(9) Kurum, bu madde kapsamında gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan
talep edebilir. Taraflar, söz konusu bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenecek süre içinde
Kuruma göndermekle yükümlüdür.

(10) Uzlaştırma kapsamında Kurum tarafından belirlenen hüküm, koşul ve ücretler;
Kurum düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzlaştırma talep eden hiz-
met sağlayıcısının Kuruma başvuruda bulunduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(11) Kurum, uzlaştırma sürecinde, geçici ücretin belirlenmesi dâhil, kamu yararının ge-
rektirdiği her türlü tedbiri alabilir. Hizmet sağlayıcılar, geçici ücret dâhil, Kurum tarafından
alınacak tedbirlere uymakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcılar, Kurum tarafından nihai ücretin
belirlenmesinden sonra, geriye dönük olarak bu ücret üzerinden mahsuplaşırlar.

(12) Müteakip Kurum düzenlemeleri aksini gerektirmedikçe veya ilgili mevzuat çer-
çevesinde hizmet sağlayıcılarının mutabakatıyla aksi kararlaştırılmadıkça, Kurumun belirlediği
hüküm, koşul ve ücretlerin uygulanmasına devam olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanıcıların Korunması, Posta Hizmetlerinin Gizliliği ve Güvenliği 

ile Hizmet Kalitesi

Kullanıcıların korunmasına ilişkin esaslar
MADDE 15 – (1) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmeti sunumunda;
a) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-

lerle herhangi bir ayrım yapılmaması,
b) Genel ahlak ve sağlık kurallarına uyulması, millî güvenlik ile kamu düzeni gerekle-

rine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi,
c) Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe, niteliksel ve niceliksel devamlılığın sağ-

lanması,
ç) Kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi,
esastır.
Kullanıcı hakları
MADDE 16 – (1) Posta hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, aşağıda sıralanan hak-

lara sahiptir:
a) Benzer konumdaki kullanıcıların hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gö-

zetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkı.
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b) Hizmet sağlayıcılarının sunduğu posta hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme
hakkı.

c) Kullanıcılara sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve
güncel bilgilere erişebilme hakkı.

Hizmetin sunumunu ispatlayan belge düzenleme yükümlülüğü
MADDE 17 – (1) Hizmet sağlayıcılar, kayıtlı gönderilere ilişkin ilgili mevzuata uyumlu

olarak hizmet sunumunu ispatlayan belge düzenlemekle yükümlüdür.
(2) Kurum, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcıları tara-

fından düzenlenen söz konusu belgelerin posta hizmetinin sunumuna ilişkin içeriğini belirleme
ve değiştirmeye yetkilidir.

Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği
MADDE 18 – (1) Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce

alıkonulamaz, açılamaz ve içeriği araştırılamaz.
(2) Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde

posta hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olanların, bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri
açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi
vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları, gönderileri zapt veya yok
etmeleri yasaktır.

(3) Hizmet sağlayıcısı, sunduğu posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği ile ilgili olarak
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(4) Mücbir sebepler dışında ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı
gönderilerin kaybı, çalınması veya hasarı hâlinde sorumluluk hizmet sağlayıcısına aittir. Kul-
lanıcı tarafından yanlış/yanıltıcı beyan verilmesi ve/veya posta gönderisinin hizmet sağlayıcı-
sının hizmet sunum sözleşmesinde belirttiği şartlara aykırılık teşkil etmesinden dolayı meydana
gelebilecek hasarlarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Yanlışlıkların düzeltilmesi
MADDE 19 – (1) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karşılığında kulla-

nıcılardan alınan ücret ve her türlü tahsilât ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi
hâlinde eksik alınan paralar tahsil edilir veya fazla alınan paralar iade edilir. Kurum, bu hususa
ilişkin olarak usul ve esas belirlemeye yetkilidir.

Hizmet kalitesi
MADDE 20 – (1) Kurum, hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetlerinin kaliteli

ve sürekli bir şekilde sunulmasının sağlanması amacıyla söz konusu posta hizmetlerine yönelik
başta gönderinin emniyeti ve teslim süresi olmak üzere hizmet kalitesi ölçütlerini, hizmet sağ-
layıcıları tarafından yayınlanacak bilgilerin içeriğini, şeklini ve hizmet kalite seviyesine ilişkin
diğer hususları belirlemeye yetkilidir.

(2) Hizmet sağlayıcılar, hizmet seviyesi taahhütlerini asgari olarak internet sitelerinde
veya Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemlerle kolay erişilebilir bir şekilde yayım-
lamakla yükümlüdür.

(3) Kurum, hizmet sağlayıcılardan hizmet seviyesi taahhütlerinde değişiklik, iyileştirme
ve düzeltme yapmasını talep edebilir. Hizmet sağlayıcıları, söz konusu değişiklik, iyileştirme
ve düzeltmeleri Kurum tarafından belirtilen sürede yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Hizmet sağlayıcısının kusurundan kaynaklanan nedenlerle, taahhüt ettiği hizmet ka-
litesi seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat ve/veya geri ödemeye ilişkin prosedür hizmet
sağlayıcılar tarafından yayınlanır. Kurum kullanıcı lehine olarak söz konusu prosedürlerde de-
ğişiklik talep etme hakkına sahiptir.
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Hizmetin kısıtlanması ya da durdurulması
MADDE 21 – (1) İlgili mevzuatta belirtilen mücbir sebepler dışında, hizmet sağlayı-

cıları tarafından sunulan posta hizmetlerinin sürekli bir şekilde yerine getirilmesi esastır.
(2) Hizmet sağlayıcısı, posta yoluyla gönderilmesi yasak maddeler ile kabulü şarta bağlı

gönderilere ilişkin yükümlülükleri kapsamında, haberleşmenin gizliliğine ilişkin ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gönderinin kabulü aşamasında kullanıcıdan gönderinin
içeriğine ilişkin bilgi talep edebileceği gibi kullanıcıdan gönderiyi açmasını da isteyebilir.

(3) Hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığının, Kanunun 7 nci maddesindeki
posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliğine ilişkin hükümleri ihlal etmeyecek bir şekilde anla-
şılması halinde hizmet sağlayıcılar hizmeti derhal durdurarak ilgisine göre yetkili mercilere
ve/veya ilgili kolluk görevlilerine gecikmeksizin haber verir.

Kullanıcı şikâyetleri çözüm mekanizması
MADDE 22 – (1) Hizmet sağlayıcılar, kullanıcı şikâyetlerinin cevaplanmasında şeffaf,

hızlı ve kolay uygulanabilir bir şikâyet çözüm mekanizması oluşturmak ve işletmekle yüküm-
lüdür. Kurum, gerekli görmesi halinde hizmet sağlayıcılarının kullanıcı şikâyetleri çözüm me-
kanizmalarına yönelik asgari hususları belirleyebilir.

(2) Kullanıcı şikâyetleri ve bu şikâyetlere verilen cevaplar ile ilgili süreç hizmet sağla-
yıcılar tarafından kayıt altına alınır ve bu kayıtlar güvenlik tedbirleri alınarak asgari iki yıl mu-
hafaza edilir.

(3) Hizmet sağlayıcılar, kullanıcı şikâyetlerini; kayıp, çalıntı, hasar ve geç teslim gibi
konularına göre tasnif etmekle ve talep edilmesi halinde rapor olarak Kuruma göndermekle
yükümlüdür. Kurum, gerektiğinde kullanıcı şikâyetlerine ilişkin sınıflandırma konularını be-
lirleyebilir.

(4) Kurum, belirli bir konuya ilişkin şikâyetlerin yoğunlaştığı ve/veya şikâyet konusu-
nun kullanıcı mağduriyetine yol açtığına kanaat getirmesi halinde, gerekli incelemeleri yaparak
konuya ilişkin düzenleme veya denetleme yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi
MADDE 23 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları be-

lirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
İdari yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Hizmet sağlayıcısının posta hizmeti sunumuna yönelik faaliyetlerinin

ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmesi durumunda, söz konusu hizmet sağlayıcısına Kurum ta-
rafından idari yaptırımlar uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Kurum, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Tebliğ veya

Kurul Kararı ile düzenleme yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 16 ncı,

18 inci, 20 nci, 21 inci ve 22 nci madde hükümleri bu Yönetmeliğin yayımından altı ay sonra,
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.

3 Haziran 2014 – Sayı : 29019                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmeti verilebilmesi ve/veya bunun

için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, posta hizmeti vermek ve/veya bunun için gerekli alt-

yapıyı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Değer konulmuş veya sigortalı gönderi: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâ-

linde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilen gönderiyi,
c) Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizme-

tinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılana-
bilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,

ç) Görme engellilere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar
şeklinde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları
ihtiva eden gönderiyi,

d) Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir
fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gön-
deri üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gön-
deriyi,

e) Hizmet sağlayıcısı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ve Kanun hükümle-
rine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirket-
lerini,

f) Kanun: 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununu,
g) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün

bilgileri,
ğ) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı

olarak faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
i) Net satış: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği

gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi
onaylı gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıştırması yapı-
lamadığı durumda gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,
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j) Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,
k) Posta altyapısı: Posta hizmetlerinin yürütülebilmesi amacına yönelik her türlü araç-

gereç, menkul, gayrimenkul ile bu işlemlerin yürütülmesinde kullanılan sistemleri,
l) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer

ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap,
katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya ol-
masın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta
maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,

m) Posta hizmeti: Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı
ve teslimini,

n) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında
haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz
desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi,

o) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,
ö) Telgraf: Elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen ya-

zılı metni,
p) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yü-

rütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hizmet-
lerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılı-
ğında verilen belgeyi,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili

mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirmeye Dair Genel Esaslar
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar

için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak
amacıyla yetkilendirme yapılabilir.

(2) Posta hizmeti verilebilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletile-
bilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekir.

(3) Yetkilendirme, yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılır. Yetkilendirmeyi müteakip,
hizmet sağlayıcısı sıfatı kazanılır.

(4) Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği coğrafi kapsamda posta hizmeti verebilir ve/veya
bunun için gerekli altyapıyı kurup işletebilir.

(5) Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamaz.
Yetkilendirme başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Yetki belgesi almak için Kuruma başvuru yapan şirketlerde, Kanunun

19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hüküm saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlar
aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre anonim şirket, limited şirket veya sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirket statüsünde olması.

b) Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan şirket sözleşmesinde
“posta hizmeti verilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilmesi” ifadesine
yer verilmiş olması.
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c) Şirket paylarından en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare
ve temsile yetkili kişilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer ka-
nunlar kapsamında taksirli suçlar hariç olmak üzere, maddi unsurları arasında nakil yer alan
suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi
kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi
ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı suçlarından veya
bu suçlara iştirakten dolayı hüküm giymemiş olması.

ç) 6102 sayılı Kanunun anonim şirketlerin sahip olması gereken asgari sermaye tutar-
larına yönelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen
şirketlerin asgari 250.000 TL sermayeye; il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirket-
lerin asgari 12.000 TL sermayeye sahip olması.

d) Hizmet sağlayıcıların merkez birimi olması ve ayrıca ulusal düzeyde posta hizmeti
sunmak isteyen şirketlerin, İçişleri Bakanlığınca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her
bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere asgari birer şube açmak veya acentelik vermek suretiyle
örgütlenmelerini tamamlamış olmaları; il/iller bazında posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin
ise söz konusu il veya illerde asgari birer şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgüt-
lenmelerini tamamlamış olmaları.

Yetki belgesi başvuru süreci
MADDE 7 – (1) Yetki belgesi almak isteyen şirket; ilgili mevzuatta ve 6 ncı maddedeki

şartları karşılamak kaydıyla, “Yetki Belgesi Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak form kap-
samında istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

(2) Birinci fıkraya uygun olarak yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, ilgili
mevzuatta ve 6 ncı maddedeki şartları karşıladığı tespit edilen şirkete, yetkilendirme ücretini
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-1’de yer verilen Yetki Belgesi Ücret Çizelge-
sine uygun olarak Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırdığını gösterir dekontun aslını
veya banka onaylı suretini Kuruma göndermesi gerektiği bildirilir.

(3) Başvuru sahibi şirket tarafından gönderilen dekontun aslının veya banka onaylı su-
retinin, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen otuz gün içerisinde yetki belgesi düzen-
lenir. Düzenlenen yetki belgesi ilgili hizmet sağlayıcısına verilir. Hizmet sağlayıcısı, adına dü-
zenlenen yetki belgesi üzerinde belirtilen tarih itibari ile yetkilendirilmiş sayılır.

(4) Başvurunun değerlendirilmesi neticesinde; yetki belgesi başvurusu kapsamında is-
tenilen bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, tebliğ tarihin-
den itibaren otuz gün içerisinde söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzluk-
ların  giderilmesi gerektiği başvuru sahibi şirkete bildirilir. Söz konusu süre içerisinde eksik-
liklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi halinde ikinci fıkra uygulanır.
Aksi durumda; bahse konu başvuru işlemden kaldırılır ve başvuru sahibi şirketin talebi halinde
başvuru evrakı iade edilir.

(5) Kurum, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanmaması ve/veya
başvurunun noter onaylı imza sirkülerine uygun yapılmaması ve/veya milli güvenliğe, kamu
düzenine ve genel sağlığa aykırılık gerekçeleri ile başvuruları reddedebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki Belgesi

Yetki belgesinin kapsamı ve şekli
MADDE 8 – (1) Kurum, ilgili mevzuata uygun bir şekilde başvuruda bulunan ve bu

başvurusu Kurum tarafından uygun görülen şirketlere talepleri doğrultusunda coğrafi kapsamı
ulusal veya il/iller bazında olmak üzere yetki belgesi düzenler. Birden fazla ilde yetkilendirilen
hizmet sağlayıcılarına, yetkilendirildikleri her bir il için ayrı yetki belgesi düzenlenir.
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(2) Ulusal düzeyde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, tüm yurt çapında; il düzeyinde
yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri ilin sınırları içerisinde; birden fazla ilde
yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri illerin sınırları içerisinde ve bu iller ara-
sında posta hizmeti vermeye ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmeye yetkilidir.
İl/iller düzeyinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, teslim adresi yetkilendirildikleri ilin/illerin
dışında olan yurt içi posta gönderilerini kabul edemez.

(3) Yetki belgesine; yetki belgesinin veriliş tarihi, geçerlilik süresinin bitiş tarihi, numarası,
yetki belgesi sahibinin ticaret unvanı, merkez adresi, ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,
yetki belgesinin coğrafi kapsamı ile Kurum tarafından gerekli görülebilecek bilgiler yazılır.

Yetki belgesinin ücreti ve ücret alınmasını gerektirmeyen haller
MADDE 9 – (1) Kurum tarafından verilecek yetki belgeleri için Ek-1’de yer alan Yetki

Belgesi Ücret Çizelgesindeki ücretler uygulanır. Yetki belgesi ücreti, bir defada peşin olarak
ödenir.

(2) Yetki belgesi ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme ora-
nında artırılarak uygulanır. Kurul söz konusu oranı iki katına kadar artırarak veya yarısına
kadar indirerek uygulamaya yetkilidir.

(3) Yetki belgesi üzerinde yer alan bilgilerin değişmesi veya birleşme ve devralma ile
tüzel kişilik yapısındaki diğer değişikliklerin gerçekleşmesi veya yetki belgesinin zayi olması
gibi nedenlerle geçerliliği devam eden yetki belgesinin yeniden tanzim edilmesi halinde ilave
bir ücret alınmaz.

Yetki belgesinin süresi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgelerinin süresi on beş

yıldır.
Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 11 – (1) Yetki belgesi, sahibinin başvurusu üzerine ve 6 ncı maddede yer ve-

rilen şartların sağlanması halinde, geçerlilik süresinin bitiş tarihinden başlamak üzere yenile-
nebilir.

(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin başvuru, yü-
rürlükteki yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en geç doksan gün ve en erken
yüzseksen gün öncesinde Kuruma yazılı olarak yapılır.

(3) Yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin başvurunun değerlendirilmesinde 7 nci madde
uygulanır.

Yetki belgesinin coğrafi kapsamının değiştirilmesi
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği coğrafi kapsamın değiştirilmesi

için Kuruma başvuruda bulunabilir. Kurum bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
belirleyebilir.

Yetki belgesinin devri
MADDE 13 – (1) Yetki belgesi, 6 ncı maddede yer verilen yetki belgesi alma şartlarını

haiz bir şirkete veya başka bir hizmet sağlayıcısına aşağıda yer verilen usul ve esaslar çerçe-
vesinde Kurum onayı ile devredilebilir:

a) Yetki belgesini devretmek isteyen hizmet sağlayıcısı, ekinde sahip olduğu yetki bel-
gesinin yer aldığı devir talebi yazısı ile; yetki belgesini devralmak isteyen şirket veya hizmet
sağlayıcısı ise devir talebi yazısı ile birlikte yetki belgesi başvuru formu ve form kapsamında
istenilen bilgi ve belgeler ile Kuruma başvuruda bulunur.
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b) Kurum, söz konusu başvuruyu yetki belgesinin devrine ilişkin ilgili taraflarca gön-
derilmesi gereken tüm bilgi ve belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen otuz
gün içerisinde değerlendirerek sonucu ilgili taraflara bildirir.

c) Kurum tarafından yetki belgesi devrine onay verilmesi halinde, devredilen yetki bel-
gesine ait hak ve yükümlülüklerin devamı niteliğinde olan bir yetki belgesi tanzim edilerek
devralan şirkete veya hizmet sağlayıcısına verilir.

ç) Kurum tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; başvuru kapsamında istenilen
bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, tebliğ tarihinden iti-
baren otuz gün içerisinde söz konusu eksikliklerin tamamlanması ve/veya uygunsuzlukların
giderilmesi gerektiği ilgili taraflara bildirilir. Söz konusu süre içerisinde eksikliklerin tamam-
lanması ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
uygulanır. Aksi durumda; bahse konu başvuru işlemden kaldırılır ve yetki belgesi sahibine;
başvuru evrakı ise talep halinde ilgili taraflara iade edilir.

Yetki belgesinin iptali
MADDE 14 – (1) Hizmet sağlayıcısı, kullanıcılarına karşı yükümlülüklerini ifa ettiğini

beyan etmek suretiyle yetki belgesinin iptal edilmesi için Kuruma yazılı olarak veya kayıtlı
elektronik posta yoluyla başvuruda bulunabilir. Bu beyanın yanı sıra, Kurum tarafından gerekli
görülmesi halinde hizmet sağlayıcısından ilave bilgi ve belge istenebilir ve/veya yerinde tespit
yapılabilir. Kurum, uygun görmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısının yetki belgesini
iptal eder.

(2) Hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin mevzuata aykırılık teşkil etmesinden dolayı
sahip olduğu yetki belgesinin Kurum tarafından iptalinin gerektiği durumlarda; söz konusu
hizmet sağlayıcısına Kuruma ve/veya kullanıcılara karşı olan yükümlülüklerini ifa etmesini
teminen Kurum tarafından uygun görülen bir süre verilebilir. Hizmet sağlayıcısı bu süre içeri-
sinde yetki belgesini ancak Kuruma ve/veya kullanıcılara karşı olan yükümlülüklerini ifa etmek
için kullanabilir.

(3) Hizmet sağlayıcısının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları kaybetmesi
veya söz konusu şartları sağlamadığının daha sonra tespit edilmesi halinde, Kurumun idari
yaptırım ve sair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kendisine Kurum tarafından durumun
niteliğine göre uygun bir süre verilerek gerekli şartların yerine getirilmesi gerektiği bildirilir.
Söz konusu süre sonunda durumun düzeltilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilebilir.

(4) İptalin hangi tarih itibariyle hüküm doğuracağı ve faaliyetin ne zaman sonlandırıl-
ması gerektiği Kurum tarafından ilgili şirkete bildirilir.

(5) İptal olunan yetki belgesine ilişkin olarak herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
(6) İptal olunan yetki belgeleri, iptale ilişkin bildirimin tebliğ edilmesinden itibaren en

geç otuz gün içerisinde Kuruma iade edilir.
Hisse devri, birleşme ve devralma ile tüzel kişilik yapısındaki diğer değişiklikler
MADDE 15 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Ka-

nunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla; halka açık olmayan hizmet sağlayıcılarının or-
taklık yapılarında toplamda yüzde 10 veya daha fazla bir sermaye payı değişimi, halka açık
olanlarında ise doğrudan veya dolaylı yönetim hâkimiyeti değişikliği, birleşmeler veya herhangi
bir tüzel kişinin katılımıyla genişleme, kontrolün değişmesi, satış, devir veya diğer düzenle-
meler ile tüzel kişilik yapısında değişiklik gerektirecek işlemler sonrasındaki tüzel kişiliğin, 6 ncı
madde kapsamında hizmet sağlayıcılarının taşıması gereken şartları haiz olması esastır.

(2) Hizmet sağlayıcısı, birinci fıkrada belirtilen işlemler öncesinde; Kurumun onayını
almak amacıyla başvuru konusu işlem sonucunda oluşacak tüzel kişiliğin 6 ncı maddede yer
verilen şartlara uygun olduğunu kanıtlayıcı nitelikteki belgelerle birlikte Kuruma başvuruda
bulunur.
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(3) Kurum söz konusu başvuruyu Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen otuz
gün içerisinde değerlendirir ve uygun bulması halinde onaylar. İşlemin yetki belgesinin tadiline
sebebiyet vermesi durumunda mevcut yetki belgesine ait hak ve yükümlülüklerin devamı ni-
teliğinde olan bir yetki belgesi düzenlenerek hizmet sağlayıcısına verilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonucunda oluşacak tüzel kişiliğin
6 ncı maddede yer verilen şartlara aykırılık teşkil etmesi halinde söz konusu başvuru reddedilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen işlemler öncesinde Kurumun onayı için başvurulmadığı
durumlarda Kurumun idari yaptırım uygulama hakkı saklıdır. Bu kapsamda oluşan yeni tüzel
kişiliğin 6 ncı maddede yer verilen şartları Kurumca belirlenen süre içerisinde sağlaması ha-
linde yeni şirket adına yetki belgesi düzenlenir, aksi halde mevcut yetki belgesi iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler

Hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Hizmet sağlayıcısı; ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemeleri ile bu

maddede yer alan kayıt, kural ve yükümlülüklere uygun olarak posta hizmetini sunma hakkına
sahiptir.

(2) Hizmet sağlayıcısı;
a) Yetkilendirme süresi boyunca 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları

sağlamakla,
b) Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere uymakla,
c) Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin düzenlemelere uy-

makla,
ç) Kullanıcıların korunması ve hizmet kalitesine ilişkin düzenlemelere uymakla,
d) Evrensel posta hizmetleri ve posta tekeli ile ilgili mevzuat hükümlerine uymakla,
e) Yetkilendirme kapsamında faaliyet yürütmek için gerekli olan diğer tüm izinleri ilgili

kurumlardan almak, ilgili mevzuata uymak ve gerekli işlemleri yerine getirmekle,
f) Yetkilendirmesi kapsamında sunduğu posta hizmetlerine ilişkin kayıtları, ilgili mev-

zuatta yer alan usul ve esaslara uygun olarak saklamakla,
g) Yetki belgesi kapsamında sunduğu posta hizmetleri için ayrı kayıt ve hesap tutmakla,
ğ) Posta hizmetinin sürekli olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla ve yetki

belgesi kapsamındaki faaliyetlerini durdurmadan veya sonlandırmadan önce kullanıcılara olan
yükümlülüklerini ifa ettiğini Kuruma belgeleriyle bildirmekle,

h) Mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtlarını denetime hazır bulundurmak, Kurum ta-
rafından talep edildiğinde denetime açmakla,

ı) Can ve mal güvenliğini tehdit eden veya tehlike arz eden her türlü faaliyetin oluşu-
munun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmekle,

i) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almakla,
j) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik ver-

mekle,
yükümlüdür.
(3) Hizmet sağlayıcısı, 6102 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak

kaydıyla yetkilendirildiği hizmete ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere üçüncü taraf-
larla yapacağı anlaşmalar kapsamında farklı iş sunum modelleri üzerinden hizmet verebilir.
Bununla birlikte hizmet sağlayıcısı, sunduğu posta hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle
yükümlü olup, söz konusu hizmeti başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu iz-
lenimi edinilecek şekilde veremez.
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(4) Hizmet sağlayıcısı, Kurum tarafından gerekli görüldüğü durumlarda istenen veya
düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca
istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

a) Hizmet sağlayıcısı yetkilendirme başvurusunda beyan ettiği bilgi ve belgelerden; ti-
caret unvanı, merkez adresi, iletişim bilgileri, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik
posta adresi, ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, vergi dairesi ve vergi numarasındaki
değişiklikleri, değişikliklerin yapılmasını müteakip otuz gün içerisinde Kuruma bildirir.

b) Hizmet sağlayıcısı, Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kişilerin imza sirküle-
rinde değişiklik yapılması halinde, değişikliklerin yapılmasını müteakip otuz gün içerisinde
güncel imza sirkülerini Kuruma bildirir.

(5) Hizmet sağlayıcısı, yetkilendirildiği tarihte öngörülemeyen ancak daha sonra ortaya
çıkan şartlar çerçevesinde Kurum tarafından belirlenecek düzenlemelere uymakla yükümlü-
dür.

Mücbir sebepler
MADDE 17 – (1) Mücbir sebepler; doğal afetler, kanuni grev ve lokavt, genel salgın

hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri diğer hallerdir.
(2) Bir hâlin/olayın mücbir sebep olarak belirlenmesi için; hizmet sağlayıcısının yetki

belgesi kapsamında sunmakta olduğu hizmetlerin bütününü veya çok sayıda kullanıcıyı etki-
leyecek nitelikte olması, hizmet sağlayıcısının kusuru ve/veya ihmalinden kaynaklanmamış
olması, hizmet sağlayıcısının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, hizmet sağ-
layıcısının olayın/hâlin meydana geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde bu durumu yetkili mer-
ciler tarafından belgelendirilmek suretiyle Kuruma yazılı olarak bildirmesi esastır.

(3) Hizmet sağlayıcısı, mücbir sebep hallerinin oluşması durumunda; yükümlülüklerini
yerine getirmemesinden veya söz konusu yükümlülük bir takvime bağlanmış ise geç yerine
getirmesinden sorumlu tutulmayabilir. Kurum, mücbir sebep halinde takvime bağlanmış bir
yükümlülüğe ilişkin olarak hizmet sağlayıcısına makul bir ek süre verebilir. Mücbir sebeplerin
vuku bulması durumunda Kurum ayrıca, hizmet sağlayıcısı ve kullanıcıları koruyucu gerekli
kararları da alabilir.

İdari ücret
MADDE 18 – (1) Hizmet sağlayıcısı aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında Ku-

ruma idari ücret öder:
a) Hizmet sağlayıcısı, her yıl bir önceki yıla ait net satışlarının on binde otuz beşi tuta-

rında idari ücret öder. Kurum; bu oranı azaltmaya veya binde beşi geçmemek üzere artırmaya
yetkilidir. Bu ücrete esas olan matrah, hizmet sağlayıcısının yetkili olduğu döneme ait net sa-
tışlarıdır.

b) Hizmet sağlayıcısı, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait gelir tablosu ile Kurum
tarafından istenen diğer onaylı mali tabloları en geç her yılın Mayıs ayının son gününe kadar
Kuruma göndermekle yükümlüdür.

c) İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı
takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına veya veznesine
yatırılır.

ç) Hizmet sağlayıcısı, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait gelir tablosunu Mayıs
ayının sonuna kadar Kuruma göndermemesi halinde, Maliye Bakanlığı’ndan elde edilecek gelir
tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutar üzerinden idari ücret öder.

d) Yetkilendirmesi iptal edilen veya devredilen hizmet sağlayıcısı, iptal/devir tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/de-
vir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden  idari ücret öder. Söz konusu
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hizmet sağlayıcısı, gelir tablosu ile Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tabloları, yet-
kilendirmenin iptal/devir tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma göndermekle yüküm-
lüdür. Kurum tarafından istenen gelir tablosunun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde,
hizmet sağlayıcısının yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak, Kurumlar Vergisi
Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları
esas alınarak hizmet sağlayıcısı tarafından ödenecek idari ücret hesaplanır.

e) İdari ücretin hizmet sağlayıcısı tarafından birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde ön-
görülen son ödeme tarihlerine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, anılan fıkra-
larda öngörülen tarihlerden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme
zammı oranı kadar faiz uygulanır. Söz konusu faiz ile birlikte alınacak idari ücretleri, son ödeme
tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ödemeyen veya eksik ödeyen hizmet sağlayıcısının
yetkilendirmesi Kurum tarafından iptal edilebilir.

f) Yetkilendirmenin iptal edildiği/devredildiği tarihten sonra bu (e) bendinde belirtilen
sürelerde kısmen veya tamamen ödenmeyen idari ücret ise Kurumun bildirimi üzerine, faiziyle
birlikte 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Ku-
ruma gelir kaydedilir.

Posta yoluyla gönderilmesi ve kabulü yasak maddeler
MADDE 19 – (1) Aşağıda yer verilen maddelerin hizmet sağlayıcılar tarafından kabulü

ve gönderilmesi yasaktır:
a) Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek,

posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli
maddeler ile benzeri maddeler.

b) Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
c) Tıbbi veya bilimsel bir amaçla gönderilen ve göndericilerin buna izinli oldukları res-

mi belgelerle belirtilen uyuşturucu maddeler hariç afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuştu-
rucu maddeler.

ç) Arı, ipek böceği, sülük gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilmesine yazılı
izin verilenler haricindeki canlı hayvanlar.

d) Kurutulmuş veya başka suretle muhafazası sağlanmış olanlar dışındaki cansız hay-
vanlar.

e) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini
teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.

f) İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen
her türlü madde.

Kabulü şarta bağlı posta gönderileri
MADDE 20 – (1) Hizmet sağlayıcılar;
a) Posta gönderisi kapsamına giren maddelerden taşınması kamu kurum ve kuruluşla-

rının ilgili mevzuatları kapsamında şarta bağlanmış olan maddeleri, bu şartları karşılaması ha-
linde,

b) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; kâğıt para, madeni para, elinde bu-
lunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli evrak, altın, platin ve gümüş külçeleriyle değerli
taşlar veya bunlardan yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeleri, değer konulmuş veya
sigortalı olarak gönderilmesi şartıyla,

kabul edebilir.
(2) Uçakla taşınan yurt içi ve yurt dışı posta gönderilerinde hava taşımacılığı kuralları

ile sevk yoluna bakılmaksızın yurt dışı posta gönderilerinde ayrıca ilgili ülke mevzuatında be-
lirlenmiş olan yasak, sınırlandırma ve istisnalar dikkate alınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet sunumunun engellenmesi
MADDE 21 – (1) Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gereklerinden

kaynaklanan sebeplerin tespiti hâlinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya
posta hizmeti sağlamalarını engelleyebilir.

Yetkisiz hizmet sunumu
MADDE 22 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilmeksizin posta hizmeti verenlerin

tesisleri, Kurumun talebi üzerine o yer mülki amirince kapatılarak faaliyetlerine son verilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 23 – (1) Hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve/veya yetki-

lendirme şartlarına aykırı olması durumunda, hizmet sağlayıcısına Kurum tarafından idari yap-
tırımlar uygulanır.

Hizmet sağlayıcılarının Kurum internet sitesinde yayımlanması
MADDE 24 – (1) Kurum, hizmet sağlayıcılarının gerekli bilgilerini içeren listeyi üçün-

cü kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla resmi internet sitesinde güncel olarak yayımlar. Ancak
bu yayımlama, yetki belgesi hükmünü taşımamakta olup; herhangi bir ihtilafın doğması halinde
Kurum kayıtlarındaki resmi belgeler esas alınır.

İlgili belgeler
MADDE 25 – (1) Yetki belgesi başvuru formu ve yetki belgesi örneği ile ilgili diğer

belgeler Kurul kararı ile belirlenir.
Yetkilendirmede geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, bu Yönetmelik

kapsamındaki hizmetleri sunmakta olanlar, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer verilen şartları
karşılamak kaydıyla bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip doksan gün
içerisinde yetki belgesi almak üzere Kuruma başvuruda bulunur. Belirtilen süre içerisinde baş-
vuruda bulunmayan ancak bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunmaya devam edenler
için Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükmün gereği bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 1 yıl süre ile aranmaz. Bu süre içerisinde 6 ncı
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru şartını karşılamaksızın yetki belgesi
alanlar, yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde söz konusu hükmün gereğini yerine getir-
mekle yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE 
VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/20)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ,  mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında

görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot,
gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 15 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki bilgi işlem birimini,
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ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
d) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yaracı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bakanlık tarafından oluşturulan  çiftçilerin kayıt
altına alındığı tarımsal veri tabanını,

f) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
g) İl/ilçe keşif komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe keşif komisyonunu,
ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturu-

lan il/ilçe tahkim komisyonunu,
h) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe tespit komisyonunu,
ı) MGTAD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her

köy/mahalle için çiftçi detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren
ve bir örneği Ek 3’te yer alan belgeyi,

i) MGTAD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir ör-
neği Ek 4’te yer alan belgeyi,

j) MGTAD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe
detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 5’te
yer alan belgeyi,

k) Tarım arazisi: ÇKS Yönetmeliğine göre tanımlanan ve aynı yönetmeliğe göre
ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,

l) Tarımsal faaliyet: Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her
türlü üretim ve yetiştirme faaliyetlerini,

m) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) Ödemeler, 2014 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde

mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara
göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü
MADDE 6 – (1) Çiftçilere, üretim yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi

büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müra-
caat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi
destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme miktarı
MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak

analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir.
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(2) Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşa-
ğıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır.

(3) ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödeme-
sinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yet-
kilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2014 tarihi ile 1/9/2014 tarihi arasında toprak analizi yaptı-
rılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

(4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2014 tarihi ile 1/9/2014 tarihi arasında toprak analizi yap-
tırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz
en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 8 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için gerekli fi-

nansman bütçenin ilgili kalemlerine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık
tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara
göre oluşturulan onaylı MGTAD İcmal 1’lere göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha
önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

(2) 2014 üretim yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi planı, mazot,
gübre ve toprak analizi desteklemesi başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin
il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 9 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, BÜGEM, tahkim

komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, keşif ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.
Başvuruların kabulü
MADDE 10 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çift-

çilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  31/12/2014 günü mesai saati bitimine kadar ilçe
müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro
görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için
son müracaat tarihi, 31/12/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları
değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri
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belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde
değişiklik olması halinde, Yönetmelik kapsamında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gerek-
lidir.

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları
MADDE 11 – (1) Çiftçiler, Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri des-

tekleri işaretleyerek başvuruda bulunurlar. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için
gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çift-
çiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Ek-2’deki Toprak Analizi Formu
ile müracaatta bulunurlar. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’de kayıtlı
olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılır.

İstenecek bilgi ve belgeler
MADDE 12 – (1) 2014 üretim yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödeme-

sinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2014 üretim yılı ÇKS kaydını
yaptırmaları ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri
gerekmektedir.

a) Mazot,  gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),
b) ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödeme-

sinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,
c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu

(Ek-2) ve analiz raporu.
Askı işlemleri
MADDE 13 – (1) İlçe müdürlüklerinin talebi üzerine il müdürlükleri tarafından mazot,

gübre ve toprak analizi destekleme ödeme icmalleri oluşturulur.  İlçe müdürlüklerince her ilçe
merkezinin EK-3’teki MGTAD İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin MGTAD İcmal
1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün
süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa
bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince her-
hangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar
değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye mazot,  gübre ve toprak ana-
lizi destekleme ödemesi ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde
hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için mazot,  gübre
ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) MGTAD İcmal 1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak
yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitimin-
den itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın
bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlan-
dırılması halinde, ÇKS’den alınan Ek 4’teki MGTAD İcmal 2’ler ilçe müdürlüklerince düzen-
lenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan MGTAD İcmal
2’ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe MGTAD İcmal 2’si ile ÇKS’den alınan
Ek 5’teki mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-
çelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler
mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine esas olmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda MGTAD İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belge-
lerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle MGTAD İcmal 1’ler oluşturu-
lamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözüm-
lenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.
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(5) İlçe müdürlüklerinden alınan MGTAD İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da
il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu
sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bil-
dirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(6) MGTAD İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine
intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye
esas MGTAD İcmal 3’ler BÜGEM’e gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 14 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında

ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez
ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Yönetmelikte belirtilmiş olan görevle-
rine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalan-
dırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme
ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla ma-
zot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile
fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme öde-
melerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin
karar verir.

c) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak üzere başvu-
ruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her
türlü tedbiri alır.

ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve keşif ve tespit komisyonla-
rının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan
çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.

d) Keşif ve tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engel-
lendiği keşif ve tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin mazot, gübre ve toprak analizi
desteği kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yer-
lerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 15 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasının denetimini

sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler
MADDE 16 – (1) Aşağıdaki çiftçiler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygu-

lamasından yararlanamaz:
a) 2014 üretim yılı ÇKS kaydı olmayanlar.
b) 12 nci maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.
c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı

kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar.
ç) Kamu kurum ve kuruluşları.
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Desteklemeye tabi olmayacak araziler
MADDE 17 – (1) Aşağıdaki araziler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygu-

laması kapsamı dışındadır:
a)  2014 üretim yılı ÇKS kaydı yapılmayan araziler.
b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi ya-

pılmamış olan boş araziler.
c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına

sahip olmayan çayır vasıflı araziler.
ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna

kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler.
d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel

Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım
arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, mazot, gübre ve toprak analizi
desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.

f) Keşif ve tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği
keşif ve tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, gübre
ve toprak analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen mahallerdeki araziler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen bel-

gelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak
üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında ilgili
mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 – (1) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi

Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN

KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde üretilen sertifikalı fidan/çilek fidesi ve

standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesisinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuru-

luşların belirlenmesi, sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesis
eden çiftçilerin desteklenmesi ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekle-
melere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi,
c) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete'de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanı ile
oluşan kayıt sistemini, 

d) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,
e) Fide: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı çilek fidesini,
f) Fidan üreticisi: Meyve ve asma türlerinde üretim materyali ve fidan üreten, işleyen

ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,
g) Fide üreticisi:  Çilek fidesini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,
ğ) Fidan Sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikas-

yon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
h) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ı) İcmal-1: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, ÇKS'ye aktarılan bilgilere göre

her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği
Ek-3'te yer alan belgeyi,

i) İcmal-2: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal-1’deki bilgilere göre her ilçe
için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-4’te
yer alan belgeyi,

j) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal-2'deki bilgilere göre her il için
ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-5'te yer alan
belgeyi,

k) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
l) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun ola-

rak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alanı,
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m) Kontrol tutanağı: İl/İlçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe tesis yılından iti-
baren beş yıl boyunca her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği Ek-7’de
yer alan belgeyi,

n) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifi-
kası’nda fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği
fidanı,

o) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

ö) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını,
p) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifika-

sı’nda fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fi-
danı, 

r) Tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komis-
yonlarını,

s) Tohumluk bayisi: Tohumlukları yurt içinde toptan veya perakende olarak pazarlamak
amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ş) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
t) Patates siğili görülen iller: Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir,

Ordu ve Trabzon’u, 
u) Patates siğili hastalığı görülen alanlar: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit

edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ile  güvenlik  kuşağı alanlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme ve Ödeme Esasları

Destekleme esasları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde ser-

tifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk

bayisinden temin edilmiş olması,
b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM

tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine sahip olması,
c) 2012 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fi-

danların; 2014 yılı yaz ve güz dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,
ç) 2013 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fi-

danlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2013 olması halinde 2014 yılı
yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz.
Ancak beyanname yılı 2012 ise 2014 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli
bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2014 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kulla-
nılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2013 ve 2014 yılı sertifikasına sahip
olması, 

gerekir.
(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Kapama bağ/bahçenin 2014 yılında tesis edilmiş olması,
b) Destekleme kapsamında olan yağlık zeytin çeşitlerinin; Ak Zeytin, Arbequin, Aşıyeli,

Ayvalık, Belluti, Beyaz Yağlık, Butko, Çakır, Çekişte, Dilmit, Erdek Yağlık, Erkence, Eşek
Zeytini, Gemlik, Girit, Görvele, Halhalı, Hamza Çelebi, Hurma Kaba, Hurma Karaca, Hursuki,
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Kalembezi, Karamani, Karayaprak, Kilis Yağlık, Kiraz, Küçük Topuk Ulak, Mavi, Maraş No
7, Memecik, Memeli, Nizip Yağlık, Otur, Patos, Samsun Yağlık, Sarı Haşebi, Sarı Yaprak, Sati,
Saurani, Sayfi, Sinop No 1, Sinop No 2, Sinop No 4, Sinop No 6, Siyah Salamuralık, Taş Arası,
Tesbih Çelebi, Trabzon Yağlık, Yağ Çelebi, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yerli Yağlık ol-
ması,

c) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması,
ç) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve asgari alan toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen

alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması,

d) Parçalı arazilerde; bodur ve yarı bodur olmayan meyve fidanları ile bahçe tesis alan-
larındaki parsel sayısının en fazla iki olması ve her bir parselin asgari büyüklüğünün en az beş
dekar olması,

e) Bağ tesisi ve bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesis alanı ve aşılama ile
çeşit değiştirmede her bir parselin asgari büyüklüğünün en az beş dekar, çilek bahçesi tesis ala-
nının ise her bir parselin asgari büyüklüğünün en az üç dekar olması,

f) Kapama zeytin bahçesi tesis edilecek alanın Marjinal Tarım Arazisi olması, 
g) Antepfıstığı  anacı ile  bahçe tesis  edilen  alanların  en az 10 dekar olması,
gerekir.
(3) Yıl içerisinde yeni tescil edilen ve destekleme kapsamına alınan yağlık zeytin çe-

şitleri Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bildirilir.
(4) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı anacı kulla-

nılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi
sertifikalı olmak zorundadır.

(5) Mücbir sebepler (ölüm, savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu, sel, yangın,
kuraklık, kamulaştırma ve benzeri gibi) hariç, her tesis için tesis edildiği yıla mahsus olmak
üzere bir defa destekleme verilir.

(6) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması
halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(7) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme süresi çi-
lekte en az bir yıl diğerlerinde en az on yıldır.

Patates Siğili hastalığı görülen illerde ilave ödemeye ilişkin iş ve işlemler
MADDE 6 – (1) Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri,

Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde sertifikalı fidan ve standart fidan ile bağ ve bahçe
tesis eden üreticilere ilave olarak %50 fazla ödeme yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, bu Teb-
liğde belirtilen diğer hükümlere ilave olarak aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık
alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında 2014 yılında sertifikalı fidan ve standart
fidan kullanılarak tesis edilen bağ/bahçelere ilave fark ödemesi desteği ödenir. 

b) İlave destek talebinde bulunan üreticiler, yazlık ve güzlük başvuru dönemi içerisinde
Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi yanında Ek-9’da yer alan Patates Siğili İlave Destek Talep
Formu ile birlikte ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurur.  
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c) Bağ/Bahçenin tesis edildiği il/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parselleri yerinde
kontrol ederek patates siğili hastalığından etkilenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar
ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarından olup olmadığını tespit edip Patates Siğili
İlave Destek Talep Formunun ilgili bölümlerini tanzim eder.

ç) İl/İlçe müdürlüğü, yerinde yapılan kontrollerin sonucuna göre arazi bilgilerinin
ÇKS’ye girilmesini sağlar. 

Destekleme miktarları
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aşağıda belirtilen

birim miktarlara göre destekleme ödemesi yapılır.

Müracaat şekli ve istenilen belgeler
MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen bel-

gelerle başvurması gerekmektedir:
a) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,
b) Başvuru dilekçesi ve taahhütname (Ek-1),
c) Fidan/fide kullanım desteklemesi talep formu (Ek-2),
ç) Satış faturası,
d) Fidan/fide, antepfıstığı çöğürü veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,
e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene

raporu,
f) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,
g) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Bel-

gesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği,
ğ) Patates Siğili Hastalığı görülen alanlarda ilave destekten yararlanmak için destek ta-

lep formu (Ek-9).
(2) Talep formunda bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk

bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak tasdik edilir. Araziye
ait bilgiler ise çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(3) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden
sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü,
çeşidi, belge numarası ve etiket numara aralıkları yazılır.

(4) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüğünce "Aslı görülmüştür ve sertifi-
kalı/standart fidan ve sertifikalı çilek fidesi kullanım desteğinden yararlanmıştır." ibaresi yazı-
larak asıl nüsha çiftçiye iade edilir ve il/ilçe müdürlüğünce tasdik edilmiş olan diğer nüshası
da dosyaya konulur.

(5) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken Fidan/Fide
Üretici Belgesine sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler, talep formunda
yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar.
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Başvuruların kabulü
MADDE 9 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, ÇKS Yönetmeliğinde

yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Başvu-
rularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvuruların; 2014 yılı yazlık dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren
29/8/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1/10/2014 tarihinden
31/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.

(3) ÇKS’de 2014 yılı yazlık dikimleri 2014 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bu-
nunla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2014 (Yazlık)” bölümüne işlenir.

(4) ÇKS’de 2014 yılı güzlük dikimleri 2015 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bu-
nunla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2015 (Güzlük)” bölümüne işlenir.

(5) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
(6) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/fidelerin dikiminden önce veya

sonra müracaat edebilirler.
Fidan belgelerinin sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluş-

turulması
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi

vererek bu kuruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti bü-
yüklüğünü temsil eden miktarların ÇKS'ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılma-
sından ilgili kuruluşlar sorumludur.

(2) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü
aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine
ait bilgiler, il/ilçe müdürlüğünce çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildirilir.
fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini in-
celemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(3) Veri girişleri, müracaatla birlikte başlar ve müracaat tarihinin bitiminden sonra en
geç yirmi gün içinde tamamlanır. Son gün girilen parti büyüklüğü ile ilgili sorun olması halinde,
durum ilgili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisine bildirilerek tebliğ tarihi dahil yedi gün
içinde çiftçilerle ilgili bilgileri getirmesi istenir.

(4) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-l'ler ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS
vasıtasıyla oluşturulur ve onaylanır. İcmal-l'ler, ilgili köy/mahallede beş gün süreyle askıya çı-
karılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tu-
tanağın ilgili muhtar ve iki aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır.

(5) Askı bilgileri çiftçi tarafından kontrol edilmek zorundadır. İtirazlar, askı süresi içinde
ÇKS'ye kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Herhangi bir itiraz olmaz ise Devlet aleyhine
olan haller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. İdare tarafından yapılan, çiftçiden
kaynaklanmayan hataların daha sonradan tespit edilmesi halinde yapılacak itirazlar il tahkim
komisyonunca 2015 yılı sonuna kadar karara bağlanır.  Devlet aleyhine olan bilgiler, bu sürede
fark edilmese bile her zaman re'sen il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile düzeltilir.

(6) İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınan İcmal-2’ler düzenlenerek onaylanır ve
en geç yedi gün içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemleri merkez ilçede il müdürlüğü
yapar.

(7) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler il müdürlüğü tarafından on gün içinde ıslak imzalı ve
mühürlü olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2014 – Sayı : 29019



(8) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden
itibaren en geç yedi gün içinde il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Çözüm-
lenemeyen sorunlar, ilçelerde ilçe tahkim komisyonu tarafından, ilçede çözümlenemeyen so-
runlar ise illerde il tahkim komisyonu tarafından değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandı-
rılır. İl tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen sorunlar ise Genel Müdürlüğe bildirilir.

Uygulama esasları
MADDE 11 – (1) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe

tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-6). Dikim
normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına
alınır.

(2) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler,  en az yılda bir kez beş yıl süreyle (çilek hariç)
il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-7). Kontrollere ait tespit tutanakları
il müdürlüğünce muhafaza edilir. Mücbir sebepler dışındaki (ölüm, savaş, deprem, yer kayması,
fırtına, don, dolu, sel, yangın, kuraklık, kamulaştırma ve benzeri gibi)  nedenlerle tesisin ka-
pama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; verilen destekleme ödemesi, il/ilçe
tahkim komisyonu kararına istinaden ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile
birlikte geri alınır. 

(3) Destekleme kapsamındaki kapama bağ/bahçelerde ara ziraatı uygulanmaz.
(4) Kontrollerle ilgili bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüğü tarafından yapılır.
Finansman
MADDE 12 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın ilgili büt-

çesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak %0,2 komisyon ödenir.
Ödeme planı
MADDE 13 – (1) Ödemeye esas cetveller, onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık ta-

rafından hazırlanarak bankaya gönderilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına
açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik ve idari konularda Bakanlıkça çıka-

rılacak genelge ve talimatlar uygulanır.
Desteklemeden faydalanamayacaklar
MADDE 15 – (1) Desteklemeden faydalanamayacaklar: 
a) 9 uncu madde hükümlerini yerine getirmeyen, 8 inci maddede istenilen belgelerle

başvuru yapmayan ve ÇKS'de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı/güncel olmayanlar,
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,
c) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler,
ç) İhracat amacıyla yurt içinde üretilen fidan/fideyi kullanarak bağ/bahçe tesis edenler,
d) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar,
e) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar,
f) Kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar,
g) 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS'de destekleme dışı

bırakılanlar.
Uygulamaya yönelik diğer hükümler
MADDE 16 – (1) Mücbir sebepler nedeni ile kapama bağ/bahçenin zarar görmesi du-

rumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen beş gün içinde çiftçinin ÇKS'ye kayıtlı
olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından
bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde yerinde tespit edilerek belgelendirilmesi zorunludur.
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(2) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Köylere Hizmet Gö-
türme Birliği gibi kamu kuruluşlarından belli oranda sağlanan fidan/fide başına yapılan destek
miktarı; yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ile kapama bağ/bahçe
tesis eden çiftçilere verilecek toplam destek miktarından düşülmez.

(3) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştir-
mesi durumunda destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya diki-
minin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu
ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(4) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi,
taraflarca imzalanacak taahhütnamenin (Ek-8) il/ilçe müdürlüğünün onayıyla yapılır. Devralan
çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup; kapama bağ/bah-
çenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu öde-
meyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(5) Antepfıstığı anacı ile tesis edilen bahçelerde aşılama yapılması halinde, aşılama ile
çeşit değiştirme kapsamında sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılır. Ancak An-
tepfıstığı anacı ile tesis edilen ve ilgili tebliğ gereğince desteklemeden yararlanmış bahçeler
aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında tekrar sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlan-
dırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 17 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontro-
lünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek
haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya
içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında ilgili mevzuatta öngö-
rülen yaptırımlar uygulanır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarlarının tahsilinde müştere-
ken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğde belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1)  18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt

İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No:2013/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/23)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alter-

natif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağ-
lığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreti-
cilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 9 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Açık alan: Örtüaltı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara

karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi
maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek,
kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan,
istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek
veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon ha-
linde sunulan aktif madde ve preparatları, 

d) BBMD: Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğini,
e) BBMD İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici deta-

yında üretici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren Ek-3’te yer alan belgeyi,
f) BBMD İcmal-2: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre

her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-4’te yer alan bel-
geyi,

g) BBMD İcmal-3: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre
her il için ilçe detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-5 (a ve b)’te yer alan belgeyi,

ğ) Biyolojik ve biyoteknik mücadele tespit tutanağı: Üreticinin destekleme başvuru-
sunda yer alan bilgilerinin il/ilçe müdürlüğünce yerinde kontrol edilmesiyle düzenlenen ve
Ek-2’de yer alan belgeyi,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulan ve çiftçilerin kimlik,
arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri
tabanını,

ı) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde
geçiren parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın populasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

i) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
j) Feromon+Tuzak: Feromon+Tuzak adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
k) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
l) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
m) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan

il/ilçe tahkim komisyonunu,
n) MRL: Maksimum kalıntı limiti (Maximum Residue Limit),
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o) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde oluşturulan üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bil-
gilerin kayıt edildiği veri tabanını,

ö) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-
70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

p) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kamu kurum
ve kuruluşları hariç),

r) Üretici Kayıt Defteri (ÜKD): Üreticinin kimlik, üretim yeri ve üretim aşamasında
kullandıkları BKÜ’lerin kayıtlarının bulunduğu belgeyi,

s) Yayıcı (Dispenser): Biyoteknik yöntem olan çiftleşmeyi engelleme tekniğinde fero-
monun hedef alana uygulanmasını sağlayan materyali,

ifade eder.
Destekleme ödemesi için aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;
a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması, 
b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip ol-

ması,
c) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde

Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönet-
melik gereği ÜKD kayıtlarını tutması, 

ç) Destekleme başvurusunda bulunulacak alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini Ba-
kanlık tarafından belirlenen entegre mücadele prensiplerine göre gerçekleştirmiş olması, 

d) Bu Tebliğ kapsamında destekleme başvurusunda bulunulan BKÜ’nün Bakanlık ta-
rafından belirlenmiş olan ruhsatlanma koşulları doğrultusunda uygulanmış olması,

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve havalandırma
açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan fe-
romon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 60 dekar zeytinlik alanda
biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi veya toplam 60 dekar ve üstü olacak şekilde bir-
leşen üreticilerin (birbirine bitişik toplu olarak bulunan zeytinliklerin olması şartıyla) ortak
başvuru yapması ve başvuru yapılan alanda tüm üreticilerin uygulama yapması, 

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belge-
leyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

gerekir.
Destekleme miktarı
MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı

biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının
azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan
ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.
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(2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyve Sineğine karşı feromon+tuzak kullanımı
için tahsis edilen 35TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulun-
masından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere
20 TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(3) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya
biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı
toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez. 

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) 1/1/2014 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele

yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.
a) Kayısı için: 27/6/2014, 
b) Elma ve bağ için: 29/8/2014, 
c) Açıkta domates ve zeytin için: 26/9/2014,
ç) Turunçgil ve nar için: 31/10/2014,
d) Örtüaltı için: 31/12/2014,
tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya

ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.
(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen

belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu
il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri
MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak

üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri,
başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenerek on
gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tu-
tanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak iti-
razlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) Askı süresi sonunda itirazlar, ilde; il müdürü başkanlığında, bitkisel üretim ve bitki
sağlığı şube müdürü ve en az iki teknik eleman, ilçede; ilçe müdürü başkanlığında en az iki
teknik elemandan oluşan il/ilçe tahkim komisyonu marifetiyle askıdan indirildikten sonra beş
gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(3) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri en geç; 
a) Kayısı için 8/8/2014, 
b) Elma ve bağ için 10/10/2014, 
c) Açıkta domates ve zeytin için 14/11/2014, 
ç) Turunçgil ve nar için 5/12/2014, 
d) Örtüaltı için 6/2/2015,
tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.
(4) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-2’leri sistem çıktısı onaylı olarak, İcmal-3’leri

(Ek-5(a)) ise Excel formatında onaylı olarak, ilçe müdürlüklerinden gelen İcmal-1 ile birlikte
en geç;

a) Kayısı için 22/8/2014, 
b) Elma ve bağ için 24/10/2014, 
c) Açıkta domates ve zeytin için 21/11/2014, 
ç) Turunçgil ve nar için 19/12/2014, 
d) Örtüaltı için 20/2/2015,
tarihine kadar Genel Müdürlüğe, bitkisagligi@tarim.gov.tr elektronik posta adresine

bildirilir ve kargo ile gönderilir. İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı
böcek adet miktarları mutlaka yazılmalıdır.
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Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme
MADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal

destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık ta-
rafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS ve/veya ÖKS’deki
kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka şubelerinde daha
önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme
tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Öde-
melere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
(2) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyo-

lojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz.
(3) Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerine müracat edenlerden, 5996 sayılı

Kanun kapsamında; tavsiye dışı pestisit kullandığı tespit edilenler, MRL üstü pestisit kalıntısı
tespit edilenler ve ihracata giden ürünlerinde pestisit kalıntısı nedeniyle bildirim almış olanlar
aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak desteklemelerden faydalanamazlar.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden
ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere
ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle
gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler
yapılır.

Cezai sorumluluklar
MADDE 11 – (1) Üreticilerin beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi

halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri,  ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge
düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tu-
tulurlar.

(3) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12 – (1) 2/6/2013 tarihli ve 28665 sayılı Resmî Gazete’de Bitkisel Üretimde

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No:
2013/30) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/1)

MADDE 1 – 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2009/5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyon-
larının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve
yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer
alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen
miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hüküm-

leri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı
organizasyonları yararlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (d) ve (e) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya
Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelik-
teki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan Türk Ticaret Ka-
nunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik
üretici/imalatçı organizasyonunu,

e) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve
imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım
grupları, federasyon, birlik, dernek),”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve al-
tıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği
50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç tem-
silcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesap-
lanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının
%50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.”

“(3) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv
ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek
kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş,
seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları,
mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının
destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si ka-
tılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fıkrada belirtilen sınırlamaya
tabi olmadan uygulanır.

(4) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standda görev-
lendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil)  en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en
fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak
hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci
fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda
15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
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(5) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri
malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve
elektronik sektöründeki ürünleri sergilemesi durumunda standda görevlendirilen 50 m2 lik alana
kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi
sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını
aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel
nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geç-
memek kaydıyla destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(6) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonlarında
standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üze-
rinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli
esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının
%75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli
fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonları,
kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz ko-
nusu alanda münferiden şirketlere ait ürünleri sergileyemezler.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tara-
fından yapılan, birinci fıkra kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılım-
cılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulu-
nacak tutarın %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000
ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75
oranında destekten yararlandırılır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında altmışın üzerinde katılımcı
olması halinde, %25’lik üst limit aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen des-

teklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım
gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yet-
kili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların standlarında görevlendireceği
50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç tem-
silcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Dolarını aşma-
mak üzere ödenir.

(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat
imalatı, otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye mas-
raflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere
%50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel
mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye
masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek
üzere %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten des-
teklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.

(3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye harca-
maları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en
fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ula-
şım masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının tamamı
15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

(4) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri
malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve
elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve
standında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin,  50 m2

üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yet-
kili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere
destek kapsamında katılımcıya ödenir.
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(5) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar
için, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar
(50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı
gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75’i,
15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve katılımcılarımızın hedef
pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ül-
kede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek
sağlanır.

(2) Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Mü-
dürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası
prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nak-
liye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla beş temsilcinin ekonomi
sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını
aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, bireysel
katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla beş
temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne öde-
nen boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD Dolarını geçmemek üzere katı-
lımcıya ödenir.”

“(4) İkinci fıkradan yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde belir-
tilen % 50’den daha yüksek destek oranları uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri

için ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile
sergilememeleri ve görsel unsurlar ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36
m2 üzerinden desteklenirler.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 30/5/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-49
KONU : Gayrimenkulün özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi,

3226 ada, 7 no.lu parseldeki 37,00 m2 yüzölçümlü Otel Alanı imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak
yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 145.000 (Yüzkırkbeşbin) Türk Lirası be-
delle en yüksek teklifi veren Ataköy Petrol Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Ataköy Petrol Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Haziran 2014 

SALI 
Sayı : 29019 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/110 

Hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması suçundan sanık Özkan ŞENKAL ve suç 

arkadaşları hakkında mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2013/110 esas, 2014/109 karar sayılı ilamı ile 

Muhammed ve Haciye oğlu, 01/01/1979 doğumlu, İRAN uyruklu sanık Ümit MUHAMMEDİYAN 

NE'nin beraatına karar verilmiştir. 

Sanığın açık adres bilgileri mevcut olmadığından 7201 sayılı yasanın ilgili maddeleri 

gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün içerisinde temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşeceği 

İlanen tebliğ olunur. 4249 

—— • —— 

Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2013/436 

Karar No : 2014/48 

Menderes C. Başsavcılığının 23/10/2013 tarih 2013/1125 esas 2013/563 sayılı 

iddianamesi ile Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçlarından 

hakkında mahkememize dava açılan Hüseyin ve Fettane oğlu 14/04/1967 D.lu. Tekirdağ, Şarköy, 

Mursallı Köy nüfusuna kayıtlı, 1002 Sok. No: 12 Kadifekale Merkez/İZMİR adresinde 

oturduğunu beyan etmiş olan KAMİL KARABAŞ hakkında yapılan yargılama neticesinde 

mahkememizin 05/02/2014 tarih 2013/436 Esas 2014/48 sayılı kararı ilamı ile "bina dahilinde 

hırsızlık" suçundan 3 er Yıl Hapis Cezası ile 2 (iki) kez, "mala zarar verme" suçundan 6 şar Ay 

Hapis Cezası ile 2 (iki) kez ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 9 ar Ay Hapis Cezası ile 

2 (iki) kez cezalandırılmasına ilişkin mahkememiz ilamı tüm aramalara rağmen sanığın 

bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ve temyiz talebinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ 

edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 4191 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA  
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2,00.-TL ile en çok 116.374,92.-TL arasında değişen; 12/06/2014 
günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00.-TL en çok 11.637.-TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen (Çakmak, Akvaryum Isıtıcısı, Kol Saati, Havalı çivi tabancası, 
Hava bloveri, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Şarz cihazı ve Kulaklık vb.) 82 grup eşya 
açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Fethiye Mahallesi Ata 
Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 13/06/2014 günü saat 10.00’da 
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 
karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 4459/1-1 
—— • —— 

SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ  
(KELLE DERİSİ DAHİL) SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Ankara 
(Sincan), Van ve Yozgat Kombinalarınca 2014 yılı Temmuz-Ekim aralığını kapsayan 4 (dört) 
aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan 
sırttan düşme büyük baş hayvan derileri (kelle derisi dahil) ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 16 Haziran 2014 
günü saat 10.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 
temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 4739/1/1-1 

————— 
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI VE YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL  

YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Ankara 

(Sincan), Van ve Yozgat Kombinalarınca 2014 yılı Temmuz-Ekim aralığını kapsayan 4 (dört) 
aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan 
sakatat ve yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır. 

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 16 Haziran 
2014 günü saat 14.30’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında 
temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı 
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir. 4739/2/1-1 
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3 KALEM MADENİ YAĞ (ISO VG 46 TÜRBİN YAĞI (70 TON), ISO VG 32 HİDROLİK 

YAĞI (60 TON) ISO VG 150 TÜRBİN YAĞI (10 TON) ) SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2  

  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A - a) Dosya No : 2014/40 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM MADENİ YAĞ (ISO VG 46 TÜRBİN 

YAĞI (70 TON) , ISO VG 32 HİDROLİK YAĞI (60 

TON) ISO VG 150 TÜRBİN YAĞI (10 TON) ) 

ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 30 (otuz) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 13/06/2014 CUMA Günü Saat: 14:00 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin 

    yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi 

  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

  Vakıfbank Afşin Şubesi 

  Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11- Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 4703/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DİREK İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık cad.Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)Fax:0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

    2 - İhale konusu işin nev’i              : Malzemenin Cinsi : Miktarı : 

    a) Niteliği, türü ve miktarı              : HİDROLİK DİREK 1200 ADET 

 

b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: Üzülmez ve Kozlu Taşkömürü 

İşletme Müesseseleri İş Sahaları Yabancı istekliler 

için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı veya C+F 

Türkiye teslim limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 6 aydır. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin 

imzalanmasına müteakip 6 aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 02.07.2014 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 947 –TTK/1422 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 02.07.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - 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 sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz  bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734  sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili  diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4708/1-1 
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3 ADET TOPRAK ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLİK, NAKLİYE VE TESFİYESİNİN 

YAPILMASINA AİT HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda Mevcut 3 Adet Toprak Çamur Havuzunun Temizlik, Nakliye ve 

Tesfiyesinin Yapılmasına Ait Hizmet Alımı İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak 

Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/60749 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel 364 235 04 70 (6 hat) 

Faks 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikasında mevcut 3 adet (2,4,5 no’lu) 

toprak çamur havuzlarının projelerinde belirtilen taban 

kotuna kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve 

tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaşık 60.000 m³ 

hafriyatın Fabrika sahası dışında yaklaşık 8 Km. mesafede 

bulunan tarım dışı araziye usulüne uygun olarak taşınması 

hizmet işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İdarenin yazılı bildirimini müteakip 7 (Yedi) takvim günü 

içerisinde işe başlanılacak olup, işe başlama tarihinden 

itibaren 60 (Altmış) takvim günü sonunda işin tamamı 

bitirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25.06.2014 Çarşamba günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari 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. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri ; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.2.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; 

Yükleniciler İşin yerine getirilebilmesi için aşağıda istenen sayıda makine ve ekipmanı iş 

başında hazır bulunduracaktır 

a) 1 Adet Paletli Yükleyici veya muadili 

b) En az 8 adet nakliye ekipmanı 

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL 

(Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa(ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 4706/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde Öğretim 

Üyeleri alınacaktır.  

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 05.06.2014 

İLAN BİTİŞ TARİHİ ( Son Müracaat) : 20.06.2014  

 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
BAŞVURU ŞARTLARI 

KADRO 

SAYISI 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doçent 

Çocuk Göğüs Hastalıkları 

Uzmanlığı olması “TC Maltepe 

Üniversitesi Akademik Yükseltme 

ve Atama Kriterleri”ni sağlamak. 

1 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 

ve Avrupa Birliği 

(Türkçe) 

Profesör / 

Doçent 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Uzmanlığı olması “TC 

Maltepe Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Kriterleri”ni 

sağlamak. 

1 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Profesörler İçin: 

Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* Yök Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-

A- EK1-B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* Yök Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-

A- EK1-B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız ) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 
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* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Not: İlan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. Posta ile veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 4694/1-1 

—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

bünyesinde İktisat (Türkçe) Bölümünde Politik İktisat ve Kurumsal İktisat alanında 1 öğretim 

üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Öğr. Üyesi Alanı Ek Açıklamalar 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İktisat (Türkçe) 1 

Politik İktisat ve 

Kurumsal İktisat 
Doç. Dr. 

 4702/1-1 

—— • —— 

Bursa Valiliğinden: 

KARAR NO : 55 

KARAR TARİHİ : 09/04/2014 

MÜŞTEKİ : Ayşegül SERT 

SANIK : Hasan ÖZENALP 

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 09/04/2014 gün ve 55 sayılı "SORUŞTURMA 

İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine 

tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilânen tebliğ olunur. 

 4707/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans 

çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile 

birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde 

dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet 

cetveli eklenecektir) 

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet 

dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için 

hizmet cetveli eklenecektir) 

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, 

bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime 

başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora 

belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir) 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul 

Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 

puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve 

Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) 

duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile 

İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup 

uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından 

incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilecektir. 

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan 

edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları 

farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar 

verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
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5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler 

başvuramazlar. 

6. Adayların 1. derece Doçent, 2. ve 3. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri 

için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir. 

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (01.06.2014 - 16.06.2014) 

olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

BİRİM LİSTESİ 

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART 

Fen Fakültesi Analitik Kimya Profesör 1 1  

Edebiyat 

Fakültesi 

Osmanlı 

Müesseseleri ve 

Medeniyeti 

Profesör 1 1  

Veteriner 

Fakültesi 
Genetik Profesör 1 1  

Fen Fakültesi Analitik Kimya Doçent 1 1 

Spektroflorometri 

konusunda 

çalışmaları bulunmak 

Fen Fakültesi Zooloji Doçent 1 1  

Beyşehir Ali 

Akkanat Turizm 

Fakültesi 

Seyahat 

İşletmeciliği ve 

Turizm 

Rehberliği 

Yrd.Doç. 3 1  

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Devletler 

Hukuku 
Yrd.Doç. 3 1  

Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Teknolojisi 
Yrd.Doç. 3 1  

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Ayakkabı 

Tasarımı ve 

Üretimi 

Yrd.Doç. 2 1  

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Ayakkabı 

Tasarımı ve 

Üretimi 

Yrd.Doç. 2 1  

Tıp Fakültesi Radyoloji Yrd.Doç. 3 1  

Tıp Fakültesi 

Kulak, Burun ve 

Boğaz 

Hastalıkları 

Yrd.Doç. 3 1  

Teknoloji 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Yazılımı 
Yrd.Doç. 4 1  

Teknik 

Bilimler MYO 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
Yrd.Doç. 3 1  

 4715/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4723/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
+ 4723/2/1-1 
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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. 

 4711/1-1 
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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. 

 4712/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2014 – Sayı : 29019 

 

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. 

 4713/1-1 
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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. 

 4714/1-1 
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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. 

 4716/1-1 
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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. 

 4717/1-1 
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TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 GAZİANTEP 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/127886 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü 
İl/İlçe Şehitkamil/Gaziantep 

Adresi 

B.Nakıpoğlu Bul. Yavuzeli Cad. 

Asri Mezarlık Karşısı Fevzi 

Çakmak PK. 18 

Tel-Faks 
0 342 329 28 28                                                

0 342 329 08 73 

Posta Kodu 27001 E-Mail 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kur-Bil Mühendislik Elektrik İnşaat 

Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 

ELSA İletim Tesisleri Elektrik 

Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Adresi 

Çekirge Mah. Çekirge Cad. 

Haznedaroğlu Apt. No: 95 Kat: 5 D: 10 

Osmangazi/Bursa 

Tunahan Mah. Haznedaroğlu 

Blokları Üçşehitler Cad. P2 Blok  

No: 2 17637 Ada Etimesgut/Ankara 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
593 033 5732 333 021 2037 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
73457 193446 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3/g maddesi Uyarınca 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 

Yönetmeliğin 72. Maddesinin ihlali 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4740/1-1 
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TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 BURSA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/53947 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü 
İl/İlçe Bursa/Nilüfer 

Adresi 
Organize Sanayi Bölgesi            

Sarı Cadde Nilüfer/Bursa 
Tel-Faks 224.243 13 30 – 224.243 50 23 

Posta Kodu 16140 E-Mail 2grupmd@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kur-Bil Mühendislik Elektrik Makine 

İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Elsa İletim Tesisleri Elektrik Makine 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Adresi 

Çekirge Mah. Çekirge Cad. 

Hazinedaroğlu Ap. No: 95 Kat: 5 D: 10 

Osmangazi/Bursa 

Tunahan Mah. Haznedaroğlu 

Blokları Üç Şehitler Cad. P2 Blok 

No: 2 Etimesgut/Ankara 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
593 033 5732 333 021 2037 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
73457 193446 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

Açıklama: TEİAŞ’nin 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Esas 

Usullere Dair Yönetmeliğinin 72. 

Maddesinin ihlali 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4741/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6388 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve

1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel

EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği
— Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
— Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik
— Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/20)
— Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi

Hakkında Tebliğ (No: 2014/21)
— Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi

Uygulama Tebliği (No: 2014/23)
— Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/5/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı

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


