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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6458
19 Mayıs 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanan ekli “Avrupa Birliği ile Türkiye

Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanların-
daki Birlik Programı Olan Erasmus+’ya Katılımı ile İlgili Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 3/6/2014 tarihli ve 4651622 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   L. ELVAN                                   C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
              İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Haziran 2014
SALI
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—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        16 Haziran 2014
       69471265-305-4785

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere;
17 Haziran 2014 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              16 Haziran 2014
     68244839-140.03-146-318

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 16/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4785 sayılı yazınız.
            İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere,
17 Haziran 2014 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        16 Haziran 2014
       69471265-305-4774

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
           Lübnan Silahlı Kuvvetlerine Destek Konferansına katılmak üzere; 17 Haziran 2014
tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar
Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              16 Haziran 2014
     68244839-140.03-145-314

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 16/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4774 sayılı yazınız.
            Lübnan Silahlı Kuvvetlerine Destek Konferansına katılmak üzere, 17 Haziran 2014
tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar
Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/531
1 – Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sait MIZRAKLIDAĞ’ın başka bir

göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
16/6/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/535
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında

başarı gösteren Fatih BİNGÖL, Mustafa ÇİFTÇİ, Fatih DAKMAZ, Atilla KAVAN, Faruk
GÖNKAYALI, Fatih YAMAN, Mustafa Volkan KUŞOĞLU, Uğur DERYALI, Tayfun AKTAŞ,
Haluk ÖZTÜRK, Ömer Faruk UÇAR, Muttalip TURAN, Hasan DÖNMEZ, Yücel KORKMAZ,
Burak CANGİR, Mehmet TUNCER, Selman KARADELİ, Murat GÜNHAN, Erhan SELİM,
Erol ÇOLAK, Alaattin DEĞİRMEN, Yusuf TAŞLITEPE, Sinan GÜREL ile Kaan ATAK’ın
atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
16/6/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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YÖNETMELİKLER

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

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) İhtisas kursu: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans
düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu,

g) İhtisas kursu belgesi: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az
lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu başarıyla bitiren-
lere verilen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel

şartlar aranır:
a) Başkan olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi

yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalışmış olmak,
3) Kırk yaşını tamamlamış olmak,
b) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş

olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim
üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak,

c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için 633 sayılı Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen şartları taşımak,

ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;
1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam

on yıl görev yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapı-

lacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapı-

lacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,
e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
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2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fa-
kültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki
yıl görev yapmış olmak,

3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yük-
seköğrenim mezunu olup Başkanlık teşkilatında beş yılını müdürlük veya üstü görevlerde ol-
mak üzere toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

f) Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müdürlük veya üstü görevlerde geçirmiş olmak

kaydıyla on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum
ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

g) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak ata-
nabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,

ğ) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk

müşavirliği yapmış olmak,
h) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık

hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,
ı) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak (Strateji Geliştirme Başkanlığı

ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıklarına dört yıllık yüksek okul
mezunu olanlar da atanabilir),

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan
görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

3) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına
atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında
toplam on yıl görev yapmış olmak,

i) Özel Kalem Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
j) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için (4 adet hariç);
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak,
k) Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında il müftülüğü veya üstü görevlerde çalışmış olmak,
l) Başkanlık vaizi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yap-

mış olmak,
m) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu

Uzman Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek
için ilgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,
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n) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görev-

lerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
o) Yayınevi satış müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında şef olarak en az beş yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev

yapmış olmak,
ö) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından

onaylı sertifika sahibi olmak,
3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
p) İl müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş

olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde
öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak,

r) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olmak,
3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu

öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış  olmak, yapılacak sınavda
başarılı olmak,

s) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
ş) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan

görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş
yıl görev yapmış olmak,

3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora
yapmış olmak,

t) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan

görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl
görev yapmış olmak,

3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
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4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
ü) Öğretmen olarak atanabilmek için;
1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
v) Murakıp olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az beş yıl çalışmış olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
y) Cami rehberi olarak atanabilmek için;
1) En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,
2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası ge-
çerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.
(2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:
a) İşletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluş-

larında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
b) Şube müdürü olarak atanabilmek için;
1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube mü-

dürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en
az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için
en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,
c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Son üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında en az

on yıl süre ile çalışmış olmak,
ç) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az

beş yıl görev yapmış olmak,
d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu

belgesine sahip olmak,
3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,
e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip ol-

mak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2014 – Sayı : 29033



f) Vakit hesaplama uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;
1) Alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,
g) Çözümleyici olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
3) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,
4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
ğ) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar

kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bil-
gisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,
4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
h) Musahhih olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
ı)  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için;
1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,
i)  Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru,

mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
j) Şoför olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
gerekir.
(3) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:
a) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden me-

zun olmak,
2) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
c) Mütercim olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar
için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir belgeye sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
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ç) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;
1) Alanıyla ilgili dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
d) Tekniker, sağlık teknikeri ve biolog olarak atanabilmek için;
1) Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokuldan mezun olmak,
2) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
e) Programcı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
4) Başkanlık teşkilatında bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni

olarak iki yıl çalışmış olmak,
f) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir,

kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almış olmak,
3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
g) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri

sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümle-

rinden mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,
3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
gerekir.
(4) Bu maddede belirtilen unvanlardan, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle

ataması yapılacak olanlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Birinci fıkranın (u) bendi uyarınca eğitim görevliliği sınavında başarılı olanlar bir
yıl süreli staja tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim
merkezi eğitim görevlileri kurulunun değerlendirmeleri alınarak Başkanlıkça oluşturulacak bir
komisyon tarafından yapılacak sınavda başarısız olanlar mükteseplerine uygun bir kadroya
atanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine
esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört sınıfa ayrılmış ve EK-2 sayılı listede
gösterilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün
grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami
hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl uzatılabilir. Vaizlerde bu süre üç
yıl uzatılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de
bütün sınıflarda çalışması esastır.
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(2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamam-
layanlar, çalışmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan tekrar
aynı ilin ilçelerine atanamazlar. Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayanlar, sınıfına
bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı ilçelere atanabilirler.

(3) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin atama ve nakil işlemleri aşağıdaki usule
göre yapılır:

a) İl müftüsü;
1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer

grup illere atanabilir.
2) İl müftüsü, bulunduğu yerdeki asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın hiz-

met gereği, aynı veya başka gruptaki illere veya Başkanlık vaizliğine, Başkanlık müftülüğüne
veya Başkanlık müşavirliğine atanabilir.

b) İl müftü yardımcısı;
1) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı

atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il
müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.

2) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna ba-
kılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.

3)  Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olanlar, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı ola-
rak atanabilir.

c) İlçe müftüsü;
1) İlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan

ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir.
2) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf il-

çelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olması esastır.
3) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı

ilçelere atanabilir.
ç) Taşra teşkilatında şube müdürü;
1) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü

kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube mü-
dürü, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan il-
çelerine atanabilir.

2) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçe-
lerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha
önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.

d) Vaiz;
1) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu

bulunan ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dışındaki
ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini
tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya
ikinci sınıf ilçelerine atanabilir. Cezaevi vaizi atamasında bu hükümler uygulanmaz.

2) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini ta-
mamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu
bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.
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(4) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel
bu yerlerdeki asgari görevleri süresince 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve
(2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Bayan vaizler hakkında bu
Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci
paragrafında yer alan, eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmek için ayrıca
eşlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine ilişkin hüküm uygu-
lanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler, personelin asaleten gö-

rev yaptığı unvandaki grup veya sınıf hizmetinden; diğer bentlerde belirtilen süreler, bu süre-
lerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden; yurt dışında geçirilen doksan günden fazla
süreler ise, birinci grup il veya birinci sınıf ilçelerde geçirilmiş sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) (C) Grubu camiler: İl, ilçe, belde merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde bulu-
nan ve iki cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.”

“(2) İmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dışındaki mahallelerde bu-
lunan (D) grubu camilere atanırlar. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il
ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki
camilerde görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu
camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak şarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise,
diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu
veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak
gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başkanlık vaizi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özel Kalem Müdürü,
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkanlık müşaviri, Diyanet İşleri uzman ve yardımcısı,
Din İşleri Yüksek Kurulu uzman ve yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim merkezi müdürü, döner
sermaye işletme müdürü kadrolarına İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine Başkan
onayı ile,

d) Döner Sermaye işletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, eği-
tim görevlisi, vaiz, murakıp ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara ilgili
Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile atanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “De-
ğerlendirme ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü ve beşinci  fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Bu maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine
esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı
bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu
kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer
değişikliğini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:

a) Yer değişiklikleri aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde,
yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.
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b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değişikliği
yapılabilir.

c) İl içi yer değişiklikleri bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen esaslar dikkate
alınarak valiliklerce; il dışı yer değişiklikleri ise Başkanlık tarafından yapılır. İl içi yer deği-
şikliklerinden önce internet ortamında Başkanlıktan görüş alınır.

(5) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan di-
ğer hükümlere bağlı kalmaksızın Başkan onayı ile naklen Kur’an kursu öğreticisi ve cami gö-
revlisi atanabilir.”

“(7) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can güven-
liğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı kalmak-
sızın yapılabilir.

(8) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı
ile belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin
20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde zikredilen sürelere tabi olmaksızın yer deği-
şikliği talebinde bulunabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) İstek üzerine yer değişikliği; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve

karşılıklı yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirme işlemleridir.
a) Mazeret sebebiyle yer değişikliği: Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi

halinde, Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olmaları şartıyla yer değiştirme iste-
ğinde bulunanların atamaları yapılabilir.

1) Sağlık durumu: Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba
veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev
yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma veya üniversite hasta-
nelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en
yakın il veya ilçeye atanabilir.

2) Eş durumu:
Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin, eş durumu sebebiyle yer değiştirme isteğinde

bulunabilmesi için eşinin, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci
maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını
görev yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi; müftü,
müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde buluna-
bilmeleri için ayrıca eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir.

Grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan personelin eş durumu sebebiyle yer değiştirme
isteğinde bulunabilmesi için eşinin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde-
sinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını görev
yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi veya eşinin
halen sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak en az iki yıl süreyle kesintisiz çalışıyor olması
gerekir.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme:
1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı

yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde
asgari hizmet süreleri dikkate alınır.
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2) Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde
bu unvanla iki yıl çalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde bu-
lunamazlar.

c) Karşılıklı yer değiştirme: Personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve
unvanda olmak kaydıyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak mer-
kezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi mü-
dürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile
yerine getirilir.

(2) Cami görevlilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmaları aşağıdaki şe-
kilde yapılır.

a) Cami görevlilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmaları Diyanet İşleri
Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

b) (A)  grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilere, şartlarını taşıyanlar ara-
sından Başkanlıkça yapılacak sınav neticesinde atama yapılır.

(3) Kur’an kursu öğreticilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmaları aşa-
ğıdaki şekilde yapılır.

a) Kur’an kursu öğreticilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmalarında,
EK-6 formda yer alan puanlama esas alınır. Mazerete binaen yapılacak nakillerde de EK-6
formdaki puanlama esas alınabilir.

b) İl müftülükleri tarafından münhal Kur’an kursu öğreticisi kadroları her yıl Temmuz
ayında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) üzerinden sisteme girilir. Nakil talebinde
bulunacaklar için 01-15 Ağustos tarihleri arasında on tercih yaptırılır.

c) Nakiller her yıl 15-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi mü-

dürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman
ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev
veya yer değiştirme taleplerini Başkanlığa 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında ulaştırmaları
şartıyla 1 Haziran-31 Temmuz arasında  yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

(2) Yer değişikliği müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik
ortamda yapılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda

durumu değerlendirilecek personelin görev veya görev yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken
kararları almak üzere, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yar-
dımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, İn-
san Kaynakları Genel Müdürleri ile 1. Hukuk Müşavirinden müteşekkil Atama ve Yer Değiş-
tirme Kurulu oluşturulur. Gündem konularına göre ilgili daire başkanı da Kurul toplantılarına
katılır. Sağlık mazereti sebebiyle görev veya görev yeri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının
görüşülmesinde bir tabibin Kurul toplantısına katılımı sağlanır.

(2) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;
a) Daha önce görevine son verilmiş olanlardan eski görevlerine veya eski görev yerle-

rine dönmek isteyenlerin,
b) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,
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c) Dosyaları Başkanlıkta bulunan personelden kendisinin veya kanunen bakmakla yü-
kümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına
veya kronik rahatsızlıklarına dair Eğitim Araştırma veya Üniversite hastanelerinden alınan he-
yet raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,

ç) Başkanlıkça değerlendirilmek üzere kurula sevkedilenlerin,
durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.
(3) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve

katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.
(4) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.
(5) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun yazışma iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğü tarafından yürütülür.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci  fıkrasında yer alan “daha

önce” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “beşinci sınıf” ibaresi  “dördüncü” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)  ve (f) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma

memuru, santral memuru, daktilograf, şoför.
f) Yedinci kademe: Yardımcı hizmetler sınıfı personeli.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Cami görevlilerinin yer değişikliği
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki kıstaslar dikkate

alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide
yirmi beş yılını tamamlamış olanların yer değişiklikleri, 2014 yılı Haziran-Eylül döneminde;
yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş
yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yö-
netmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki süreye göre zorunlu yer değişiklikleri
ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas
alınır.”

MADDE 18 – Aynı  Yönetmeliğin ekinde yer alan  EK-2 ve EK-6 ekteki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulun-

duğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/10/2011 28095 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/1/2013 28533
2- 18/4/2013 28622
3- 14/11/2013 28821
4- 6/2/2014 28905
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Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve

yurt dışı teşkilatının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına ilişkin

hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan-

lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amir: Başkan, Başkan yardımcısı ve birimlerin en üst yöneticisini,
b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
c) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
ç) Birim: Bu Yönetmelikte sayılan görevleri yerine getiren Başkanlık merkez, taşra ve

yurt dışı teşkilatında yer alan birimleri,
d) Birim amiri: Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki birimlerin en üst

yöneticilerini,
e) Cami görevlileri: Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatip ile başmüezzin

ve müezzin-kayyımlarını,
f) Din görevlileri: Başvaiz, uzman vaiz, vaiz, murakıp, Kur’an kursu başöğreticisi,

Kur’an kursu uzman öğreticisi, Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlilerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Amirlerin Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Amirlerin ortak görevleri
MADDE 4 – (1) Başkan, başkan yardımcısı, kurul başkanı, birim amiri ve daire baş-

kanı, amiri bulunduğu kurum, birim veya daire için tespit edilen görevlerin zamanında ve tam
olarak yapılmasını sağlamanın yanında, aşağıdaki görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Amiri bulunduğu kurum, birim veya dairenin iş süreçlerini belirleyerek görevlerin
etkili, verimli, amacına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve gerekli eşgüdümü sağ-
lamak.

b) Harcama yetkilisi olarak yapması gereken işlemleri yürütmek.
c) Yönetiminde bulunan personel arasında görev dağılımı yapmak ve onların uyum içe-

risinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak.
ç) Başkanlığın stratejik planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalar

yapmak.
d) Amiri bulunduğu kurum ve birimin görev alanı ile ilgili performans ölçütlerini be-

lirlemek, plan, program ve projeler yapmak, teklifler hazırlamak.
e) Hizmetlerin amacına uygun bir şekilde ve verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli

araç, gereç ve her çeşit imkanı temin etmek.
f) Yönetiminde bulunan personele eşitlik ve adalet ölçüleri içinde davranmak, perso-

nelin performansını ölçmek.
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g) Yönetiminde bulunan personelin çalışmalarını ve yürütülen hizmetleri denetlemek,
görevleri ile ilgili konularda rehberlik etmek, kusur ve noksanlıkların tespiti halinde gereğini
yapmak.

ğ) Biriminde görevli kariyer kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcılarının
uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları, temsil kabiliyetlerini ve tecrü-
belerini artırmaları için gerekli çalışmaları yapmak.

h) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
Amirlerin yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının her kademesinde

görev yapan amirler; yükümlü bulunduğu hizmet ve görevleri mevzuata, plan ve programlara
uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten sorumludur.

(2) Birim amirleri, sorumlulukları devam etmek kaydıyla sınırlarını açıkça belirtmek
ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelerinde bulunan personele devre-
debilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Makamı

Merkez teşkilatı
MADDE 6 – (1) Başkanlık merkez teşkilatı; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku-

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde sayılmıştır.
Başkanlık makamı
MADDE 7 – (1) Başkanlık Makamı; Başkan ve başkan yardımcılarından oluşur.
Başkan
MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Başkanlığı temsil etmek.
b) Başkanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için gerekli tedbirleri

almak.
c) Başkanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara

göre birimlere görev vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek.
ç) Başkanlık hizmetleri ve Başkanlığın faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
d) Hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli eşgüdümü sağlamak ve bunları

denetlemek.
e) Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak.
f) Başkanlığın strateji, hedef ve performans kriterlerini belirleyerek uygulanmasını sağ-

lamak.
Başkan yardımcıları
MADDE 9 – (1) Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak.
b) Gerektiğinde Başkana vekalet etmek.
c) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli Kurullar

Din işleri yüksek kurulu başkanlığı
MADDE 10 – (1) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 29/5/2013 tarih ve 28661 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir.
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Mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanlığı
MADDE 11 – (1) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığının görevleri şun-

lardır:
a) Bütün kıraat imamlarının okuyuşlarını esas alan, Resm-i Osmani ve Aliyyü’l Kari

ya da diğer hat tarzlarında hattat tarafından veya bilgisayar ortamında yazılan, hat güzelliği ve
insicam özelliği taşıyan Mushaf, cüz, mealli Mushaf ve Kur’an-ı Kerim metinlerinin, sesli veya
görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarının hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere
kontrol etmek, uygun görülenleri onaylamak, mühürlemek veya rapor etmek.

b) Hatalı ve noksan olarak basılan veya İnternet, TV, radyo ve benzeri ortamlarda ya-
yımlanan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarını tespit etmek ve
bunların hatasız olması konusunda çalışmalar yapmak.

c) Mühür güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak, bu hususta eğitim mer-

kezleri ve bünyesinde kıraat anabilim dalı bulunan ilahiyat fakülteleriyle işbirliği yapmak.
d) Kur’an-ı Kerim’in imlası ve kıraati ile ilgili soruları cevaplandırmak.
e) Reisü’l-Kurralığın etkin hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
f) Hafızlık tespit, tashih-i huruf, aşere, takrib ve tayyibe sınavları ve Kur’an yarışma-

larında görev almak.
g) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası Kur’an-ı Kerim okuma ya-

rışmaları düzenlemek.
ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Birimleri

Din hizmetleri genel müdürlüğü
MADDE 12 – (1) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir

şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
b) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri

dini programlar ile ilmi toplantılar düzenlemek ve müftülüklerce düzenlenen söz konusu et-
kinliklere ilişkin rapor hazırlamak.

c) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din
konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve
rapor hazırlamak.

ç) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri göndermek, bununla ilgili
iş ve işlemleri yürütmek.

d) Başkanlık vaizlerinin, vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve işlemlerini yürüt-
mek.

e) Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.
f) Gerektiğinde örnek vaaz ve hutbe metinleri hazırlamak.
g) İhtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve kayıtlarını tutmak.
ğ) Kutlu Doğum Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri ko-

nusunda çalışmalar yapmak.
ı) İrşat hizmetlerinde bulunan personelin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yap-

mak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek.
i) İrşat hizmetleriyle ilgili olarak gerektiğinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak.
j) Cami ve mescitlerin ibadete açılması, yönetilmesi ve cami hizmetlerinin yürütülme-

siyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
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k) Dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek ve programların radyo ve televizyon-
larda yayınlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

l) Olağanüstü hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili çalışmaları planlamak ve yü-
rütmek.

m) İhtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma
yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

n) Camiler ve Din Görevlileri Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
o) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde cami görevlilerinin kariyer sistemine göre yetiş-

meleri konusunda çalışmalar yapmak.
ö) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin işlerini yap-

mak.
p) Aile, kadın, gençlik ve çocukla ilgili dini konularda toplumu aydınlatmaya yönelik

çalışmalar yapmak.
r) İhtiyaç duyulan yerlerde aile ve dini rehberlik bürolarının açılmasını ve bu büroların

koordineli olarak çalışmasını sağlamak.
s) Aile ve dini rehberlik bürolarında görevli personele ihtiyaç duydukları donanımı ka-

zandıracak eğitimlerin verilmesini sağlamak.
ş) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak sevgi evleri, yetiştirme yurtları, kadın konuk evleri

gibi sosyal hizmet kurumlarında din hizmeti sunulmasını sağlamak.
t) Ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak

amacıyla dini, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak.
u) Aile sorunlarının çözümüne yönelik dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulma-

sını sağlamak.
ü) Aile konulu yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak.
v) Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ya-

parak ortak çalışmalar yürütmek.
y) Toplumun milli ve manevi değerlerinin canlı tutulmasına yönelik sosyal ve kültürel

içerikli çalışmalar yapılmasını sağlamak.
z) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel

dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.
aa) Dini bayramlar ile Ramazan ayında çeşitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler plan-

lamak ve yürütmek.
bb) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve

geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.
cc) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların

yapılmasını sağlamak.
çç) Helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri

koordine ve takip etmek.
dd) Kıble tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, müftülüklerce belirlenen personele

kıble tespiti konusunda eğitim desteği vermek.
ee) Engellilere yönelik din hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak.
ff) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve

benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara din hizmeti sunulmasını sağlamak.
gg) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmeye

yönelik çalışmalar yapmak.
ğğ) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açılmasını sağlamak, bununla ilgili işleri

yürütmek.
hh) Toplumsal huzuru tehdit eden terör, şiddet, madde bağımlılığı gibi olumsuzlukların

önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
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ıı) Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğinin ar-
tırılması amacıyla çalışmalar yapmak, gerektiğinde üniversiteler, ilgili birim, kurum ve kuru-
luşlarla işbirliğine gitmek.

ii) Başkanlık Tasavvuf Musikisi Korosu ile ilgili işleri yürütmek.
jj) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim hizmetleri genel müdürlüğü
MADDE 13 – (1) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak is-

teyenler için kurslar açmak ve açılmasını sağlamak, buralarda yürütülecek eğitim-öğretim hiz-
metlerini düzenlemek.

b) Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaşe
ve ibate giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve yurt ve pansiyonların yönetimi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.

c) Kur’an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri
yapmak.

ç) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde Kur’an kursu öğreticilerinin kariyer sistemine
göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

d) Yaygın din eğitiminde uygulanacak eğitim programlarını, okutulacak ders kitaplarını
ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile
işbirliği yapmak.

e) Yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen gündüzlü ve yatılı Kur’an kursları, yaz
Kur’an kursları ve camilerde Kur’an öğretimi kursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Yaygın din eğitiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek, uy-
gulanmasını sağlamak, istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek.

g) Hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, anlama, dini bilgiler, hafızlık ve

benzeri yarışmalar düzenlemek.
h) Kur’an kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel ih-

tiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
ı) Yurt dışından gelen öğrencilerin Kur’an kurslarında eğitilmeleri ile ilgili iş ve işlem-

leri yürütmek.
i) Başkanlık personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak için hizmet içi

eğitim kursları düzenlemek.
j) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını

belirlemek.
k) Kariyer kadrolarında bulunan Başkanlık personelinin ihtiyaç duyulan uzmanlık alan-

larına göre yetiştirilmelerine yönelik eğitim vermek.
l) Personelin adaylık, görevde yükselme, yabancı dil ve benzeri eğitiminde uygulanacak

programların hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak.
m) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.
n) Başkanlık personeli için hizmet içi eğitim stratejilerini ve eğitime öncelikle alınacak

personeli belirlemek, uygulanmakta olan programların etkinlik ve verimliliğini ölçmek, geri
bildirimler elde etmek, yılsonu hizmet içi eğitim faaliyet raporlarını hazırlamak.

o) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyaçları doğrultusunda
yıllık eğitim planını hazırlamak.

ö) Eğitim merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.

p) Eğitim merkezlerinin bina, araç-gereç ve benzeri ihtiyaçları ile eğitim görevlisi ve
personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
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r) Özel olarak aşere, takrib ve tayyibe alanında eğitim alanların yetkinliğini tespit ederek
bunlara belge vermek.

s) İl/ilçe müftülüklerince düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına katılacak personelin
belirlenmesinde esas alınacak kriterler ile uygulanacak programı ve benzeri hususları tespit et-
mek, bu kurslardaki eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ge-
rekli tedbirleri almak.

ş) Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere giriş, dönem ve bitirme sınavları ile
ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerden yararlananların belgelerinin düzenlenmesini ve bil-
gilerin ilgili programlara girilmesini sağlamak.

t) Din hizmetleri sınıfında çalışan personelin Kur’an-ı Kerimi usulüne uygun şekilde
okumalarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

u) Başkanlık personelinin yabancı dil ve mesleki bilgilerini geliştirmeleri için çalışmalar
yapmak, gerektiğinde kurs açmak veya bu hususlarda açılacak kurslara eleman göndermek, bu
konularda ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ü) Hizmet içi eğitimde ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alınması ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.

v) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde düzenlenen raporları derlemek, önerileri değerlen-
dirmek, etkinlik ve verimliliği artırmak için gerekli tedbirleri almak.

y) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
z) Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak

isteyenler için eğitim ve öğretim programları hazırlamak veya hazırlatmak.
aa) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programları ha-

zırlamak veya hazırlatmak.
bb) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim programlarına uygun ders notları veya ders

kitapları, yardımcı eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.
cc) Uygulanan eğitim-öğretim programları, ders notları ve diğer eğitim materyallerini

geri bildirimler, değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve geliştir-
mek.

çç) Yaygın din eğitimi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve
öğretim programlarının geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması hususlarında ilgili
birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde hizmet satın almak.

dd) Eğitim Kurulu ile Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kurulunun sekretarya işlerini yürüt-
mek, alınan kararları ilgili birimlere bildirmek.

ee) Başkanlık personelinin eğitim seviyelerini yükseltmek, hizmetteki etkinlik ve ve-
rimliliklerini artırmak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla çalışmalar yapmak.

ff) Uygulanan programların ve yapılan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek
amacıyla alan araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

gg) E-eğitim uygulamalarını geliştirmek üzere ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle gerekli
çalışmaları yapmak.

ğğ) Dini yüksek ihtisas merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili
iş ve işlemleri yürütmek.

hh) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde personelin bilgisini artır-
mak ve uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla ihtisas kursları düzenlemek.

ıı) Dini yüksek ihtisas merkezlerinin eğitim stratejilerini ve ihtisas eğitimine alınacak
personelin kriterlerini belirlemek.

ii) Dini yüksek ihtisas merkezlerinde uygulanmakta olan eğitim faaliyetlerinin etkinlik
ve verimliliğini ölçmek, geri bildirimler elde etmek ve faaliyetler hakkında rapor hazırlamak,
verimliliği artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.
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jj) İhtisas eğitimlerine giriş, dönem ve bitirme sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek.
kk) Dini yüksek ihtisas merkezleri için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile eğitim gö-

revlisi ve personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
ll) İhtisas eğitiminden yararlananların belgelerini düzenlemek ve bilgilerini arşivlemek.
mm) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Hac ve umre hizmetleri genel müdürlüğü
MADDE 14 – (1) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hac ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapılması

için gerekli tedbirleri almak.
b) Hac kayıtları, hacca gideceklerin belirlenmesi ve hac seyahati ile ilgili iş ve işlemleri

yürütmek.
c) Hacı adaylarının Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cidde ve Meşair iskan

ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve ihtiyaç duyulan yerlerde rehberlik ve irtibat
büroları açmak.

ç) Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.

d) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen hac organizasyonlarının Suudi Arabis-
tan’daki iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Ülkemiz hac kontenjanının 11/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkan-
lığınca Yürütülmesine Dair Kararda belirlenen oranda Başkanlık ve acentelere taksimini iller
bazında yapmak.

f) Hacda vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş ve
işlemlerini takip etmek.

g) Suudi Arabistan hac mevzuatını takip etmek ve gerekli protokolleri hazırlamak.
ğ) Hac organizasyonunun yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve dokümantasyon

oluşturmak ve yıllık hac raporunu hazırlamak.
h) Umre programları düzenlemek, umre ibadetinin dini esaslara uygun olarak, sağlık

ve güvenlik şartları içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.
ı) Umre kayıtları, kafile planlamaları ve uçak programlarıyla ilgili iş ve işlemleri yap-

mak.
i) Suudi Arabistan’da işbirliği yapılacak umre şirketlerini belirlemek.
j) Umreye giden vatandaşlarımızın Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Cidde

iskan ve intikalleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
k) Umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili

iş ve işlemleri yürütmek.
l) Başkanlık yurt dışı teşkilatınca düzenlenen umre organizasyonlarının Suudi Arabis-

tan’daki iş ve işlemlerine yardımcı olmak.
m) Umrede vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dönemeyenlerin iş

ve işlemlerini takip etmek.
n) Umre organizasyonlarının yurt içi ve yurt dışı safahatı ile ilgili arşiv ve doküman-

tasyon oluşturmak ve yıllık umre raporunu hazırlamak.
o) Hac ve umreye gidecek vatandaşlar ve görevlilerin eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri

yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek ve uy-
gulamayı takip etmek.

ö) Hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilecek personelin sınav ve seçimini
yapmak.
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p) Hac ve umrenin bir eğitim süreci ve ibadet olma özelliğini dikkate alarak ilgili bi-
rimlerle işbirliği içerisinde eğitim ve irşat stratejileri belirlemek, irşat plan ve programları ha-
zırlamak.

r) Hac ve umre ile ilgili yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, bunlarla ilgili
arşiv oluşturmak.

s) Hac ve umre organizasyonları hakkında verilen raporları değerlendirmek ve gereğini
yapmak.

ş) Hac ve umre organizasyonuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantı,
ziyaret ve diğer etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

t) Hac ve umre hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi
ve değerlendirilmesini sağlamak.

u) Hac ve umreye gidecek vatandaşlarımız ile hac ve umrede görevlendirilecek perso-
nelin eğitimleri için ilgili birimlerle işbirliği yaparak eğitim merkezleri açılmasını sağlamak
ve bu merkezlerdeki eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

ü) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun sekretarya
işlerini yürütmek ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

v) Hac ve umre için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı, malzemelerin muhafa-
zası ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu konularda Türkiye Diyanet
Vakfı ile iş birliği yapmak.

y) Hac ve umre hizmetleriyle ilgili her türlü tahsilat, harcama ve muhasebeleştirme iş
ve işlemlerini takip etmek.

z) Hac ve umre seyahatleri için gerekli ulaşım araçlarını temin etmek.
aa) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde kullanılan taşıtlar ile araç ve

gereçlerin hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
bb) Hac ve umre yolcularının eşyalarının ülkemize nakline ilişkin yurt içinde ve yurt

dışında yürütülen hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
cc) Suudi Arabistan’a gönderilecek ambulans, ilaç, tıbbi ve diğer malzemeler ile bunları

götürecek araç ve personelin iş ve işlemlerini takip etmek.
çç) Seyahat acentelerince düzenlenen hac ve umre organizasyonlarında görevlendiri-

lecek Başkanlık personelinin tespit, planlama ve dağıtımını yapmak.
dd) Seyahat acentelerince yatırılacak teminat ve hizmet bedellerinin takibini yapmak

ve bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapmak.
ee) Seyahat acentelerinin uyması gereken usul ve esasları belirleyerek Bakanlıklararası

Hac ve Umre Kuruluna sunmak.
ff) Seyahat acenteleri hakkında hazırlanan denetim raporlarını değerlendirmek ve Ba-

kanlıklararası Hac ve Umre Kuruluna sunmak.
gg) Suudi Arabistan’da kullanılan demirbaş eşyaların, her yıl sayımını yaptırmak ve

korunmasını sağlamak.
ğğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Dinî yayınlar genel müdürlüğü
MADDE 15 – (1) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırla-

mak/hazırlatmak; gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürüt-
mek.

b) Toplumu din konusunda aydınlatmak, birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşma ve
huzura katkı sağlamak, ayrıca aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı top-
lumu bilinçlendirmek amacıyla yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, gerektiğinde bunları ücretsiz
olarak dağıtmak.
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c) Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa
gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayımlanması hususunda karar vermek;
dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk
etmek.

ç) Kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen ücretsiz yayın taleplerini değerlendirmek,
uygun görülenleri imkanlar ölçüsünde karşılamak.

d) Basımı yapılacak eserlerin tashih ve tasarımını yapmak/yaptırmak ve basılmasını
sağlamak.

e) Basılı dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın basılı yayınları
için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

f) Başkanlıkça yayımlanan basılı eserlerin arşivini oluşturmak.
g) Başkanlığın basılı yayınlarının tanıtımı için Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi

ile birlikte çalışmalar yapmak.
ğ) Diyanet takviminin hazırlanması ve basılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
h) Toplumu din konusunda aydınlatmak, Başkanlık personelinin mesleki açıdan geliş-

mesine katkı sağlamak, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları bilgilendirmek, yurt içi ve yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek olmak
ve Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak amacıyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kültürel
ve benzeri konularda yazı, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı süreli yayınlar hazırlamak.

ı) Süreli dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın süreli yayınları
için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

i) Süreli yayınların hazırlanma ve incelenme süreçlerini takip etmek ve zamanında ba-
sılmasını sağlamak.

j) Süreli yayınların tanıtımı için Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi ile birlikte ça-
lışmalar yapmak.

k) Başkanlık kütüphanesini kütüphanecilik ilkelerine göre düzenlemek ve yönetmek.
l) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri takip etmek; yurt içi ve yurt dışında bulunan

kütüphanelerle işbirliği yapmak.
m) Bibliyografya ve toplu kataloglar oluşturmak.
n) Tarihi ve sanat değeri olan eserlerin korunması ve okuyucuların bunlardan istifade

edebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
o) Onarılması gereken yazma eserlerin tamirini yapmak/yaptırmak.
ö) Yurt içinde ve yurt dışında neşredilen ve Başkanlık kütüphanesinde bulunmasında

fayda görülen basılı, sesli ve görüntülü eserlerin, ilgili birimlerle işbirliği yapılarak satın alın-
masını sağlamak.

p) Başkanlık kütüphanesi için ihtiyaç duyulan süreli yayınlara abone olmak.
r) Kütüphane açacak teşkilat birimlerine rehberlik etmek ve imkanlar ölçüsünde destek

vermek.
s) Kaybolan ve satın alma yoluyla temin edilemeyen eserlerin tazmin ve terkin işlem-

lerini yapmak.
ş) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda yabancı dil ve lehçelerde eserler hazır-

lamak/hazırlatmak; Türkçeden yabancı dil ve lehçelere, yabancı dil ve lehçelerden Türkçe’ye
eserler tercüme etmek/ettirmek, bunların gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili
iş ve işlemleri yürütmek.

t) Yabancı dil ve lehçelerde Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayım-
lanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayım-
lanması hususunda karar vermek; dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri
Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.
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u) Ülkemizin milli ve manevi değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik
çeşitli dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve benzeri yayınlar hazırlamak/hazırlat-
mak, yayımlamak ve gerektiğinde ücretsiz dağıtmak.

ü) Farklı dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak/hazırlatmak üzere tercüme bürosu oluş-
turmak, gerekli personel istihdamını sağlamak.

v) Yabancı dillerde ihtiyaç duyulan yayın materyallerini temin etmek üzere çalışmalar
yapmak ve arşiv oluşturmak.

y) Yabancı dil ve lehçelerde hazırlanan Başkanlık yayınlarının tanıtımı hususunda ça-
lışmalar yapmak.

z) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak,
Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak ve Başkanlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak ama-
cıyla televizyon ve radyo yayını yapmak, her çeşit sesli ve görüntülü yayın ve program hazır-
lamak/hazırlatmak; ihtiyaç halinde bunları ücretsiz dağıtmak; gerektiğinde hizmet satın almak.

aa) Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen sesli
ve görüntülü eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yayınlanması hususunda karar ver-
mek, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna
sevk etmek.

bb) Başkanlıkça hazırlanan/hazırlattırılan sesli ve görüntülü yayınların radyo ve televiz-
yonlarda yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek.

cc) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak
için radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere belgesel, drama, çizgi film ve benzeri prog-
ramların hazırlanması, kayıt ve çekimlerinin yapılması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek
ve bu konuda TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak.

çç) Sesli ve görüntülü dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın
sesli ve görüntülü yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak.

dd) Sesli ve görüntülü yayınlar için arşiv oluşturmak.
ee) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Dış ilişkiler genel müdürlüğü
MADDE 16 – (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yurt dışında yaşayan soydaş, dindaş ve vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarını belirle-

mek, din görevlisi taleplerini değerlendirmek ve onlara din hizmeti sunulmasını sağlamak;
Müslüman ülke ve toplulukların din hizmetleri alanındaki taleplerine ortak kararlar veya pro-
tokoller doğrultusunda yardımcı olmak.

b) Başkanlığın yurt dışındaki kadrolarına sürekli görevle atanacak personel ile sözleş-
meli veya geçici süreli görevlendirilecek personelin sınavları, seçimi, planlanması, görevlen-
dirilmesi, gönderilmesi, görev süresinin uzatılması ve geri çekilmesi ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.

c) Yurt dışında Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Kutlu Doğum Haftası, Camiler ve Din
Görevlileri Haftası ve benzeri zamanlar ve etkinlikler için planlanan görevlilerin belirlenmesi
ve görevlendirilmeleri ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Başkanlık hizmet alanı ile ilgili olarak yurt dışında inceleme ve araştırma yapacak,
görüşme ve toplantılara katılacak kişi ve heyetlerin seçimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili iş-
lemleri yapmak; bu ülkelerden Başkanlığa gelen kişi ve heyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek
ve onlara rehberlik etmek.

d) Yurt dışında vatandaşlarımız tarafından kurulan ve Başkanlıkla işbirliği içinde olan
dernek, birlik, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile yurt dışında müslüman topluluklarca oluşturulan
dini kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek.
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e) Yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın karşılaştığı dini sorunlar
ile yurt dışında Başkanlıkça sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik ça-
lışmalar yapmak.

f) Yurt dışına götürülecek hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde protokoller hazırlamak ve uygulamak.

g) Yurt dışında toplanacak yardımlarla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak.
ğ) Avrasya İslam Şurası Teşkilatı, Afrika Dini Liderler Zirvesi ve Balkan Ülkeleri Dini

İdare Başkanları toplantılarını düzenlemek, alınan kararların gerçekleşmesi için çalışmalar yap-
mak.

h) Yurt dışında bulunan İslami kurum ve kuruluşların yapıları, faaliyetleri ve hizmet
alanlarını incelemek ve değerlendirmek, ilişkileri geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşların dini yayın ihtiyaçlarını tespit etmek
ve bunların karşılanması için kurum ve birimler arası koordineyi sağlamak ve gerekli çalışma-
ları yapmak.

i) Başkanlık yurt dışı teşkilatının raporlarını ve yıllık eylem planlarını inceleyerek ge-
reğini yapmak ve arşivlemek.

j) Türk Kültür Varlığını Koruma Projesi kapsamında Başkanlıkça yapılacak iş ve iş-
lemleri yürütmek.

k) Yurt dışındaki Kardeş Şehir Projesi çalışmalarını yürütmek.
l) Yurt dışında bulunan ve tarihi miras sayılan arşiv belgeleri, kitap, risale ve yazma

eserler hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
m) Başkanlık yurt dışı teşkilatında bulunan taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini yürüt-

mek.
n) Yurt dışına atanan veya görevlendirilen personelin bu görevlere gitmeden önce eğitim

ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim planlarını hazırlamak, eğitimleri amacıyla ilgili birim, kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yabancı dil kursları ile mesleki ve kültürel konularda kurs ve
seminerler düzenlemek; bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri
koordine etmek ve yürütmek.

o) Birimde görevli personelin yurt dışı hizmet alanlarında yetiştirilmesi ve uzmanlaş-
ması için gerekli program ve projeleri hazırlamak.

ö) Yurt dışındaki camilerde yürütülen Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler kurslarındaki eği-
tim-öğretimi yaygınlaştırmak, programlarını ve eğitim-öğretim materyallerini geliştirmek ama-
cıyla gerekli çalışmaları yapmak.

p) Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerin örgün eğitim-öğretim kurumlarındaki İslam
din dersleri ile ilgili uygulama ve gelişmeleri takip etmek ve öneriler sunmak.

r) İslam diniyle ilgili yurt dışında eğitim veren kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak.

s) Ülkemizdeki Kur’an-ı Kerim kursları, eğitim merkezleri, imam-hatip liseleri ve ila-
hiyat fakültelerinde eğitim görmek için yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri,
Başkanlık adına ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek ve bu öğrencilere rehberlik yap-
mak.

ş) Din eğitimi amacıyla yurt dışından ülkemize getirilen öğrencilere uygulanan eğitim
programları hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

t) Ülkemize gelen soydaş ve dindaş din görevlileri için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği yaparak Türk dili ve mesleki bilgiler kursları düzenlemek.

u) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın din eğitimi, aile, kadın, gençlik ve benzeri
konularda projeler geliştirmek ve yürütülen projeleri desteklemek.

ü) İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
maksadıyla projeler geliştirmek, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, alınan kararların gerçek-
leştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
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v) Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonunun yurt dışında yapılacak iş ve işlemlerini
yürütmek.

y) Yurt dışında bulunan dini eserlerin yapımına ve restorasyonuna katkı sağlanmasına
yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

z) Diğer dinlerin mensupları, kurum, kuruluş ve topluluklarıyla ilişkiler kurmak, bu
çerçevede ortaya çıkan yaklaşımları izlemek ve değerlendirmek.

aa) Farklı din mensupları arasında barış ve hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmayı amaç-
layan ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen et-
kinliklere temsilci gönderilmesi ile ilgili işleri yürütmek.

bb) İslam dini ve diğer dinlerle ilgili yurt dışındaki gelişmeleri, ilmi çalışmaları ve ya-
yınları takip etmek ve değerlendirmek, gerekli görülen yayınları temin etmek.

cc) Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik proselitizm, ayrımcılık ve ırkçı-
lıkla ilgili gelişmeleri takip etmek, bu konudaki bilgi, belge ve şikayetleri değerlendirmek.

çç) Ülkemizdeki diğer dinlere mensup toplulukların dini, kültürel, sosyal ve kurumsal
yapılarını araştırmak ve bunlarla ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

dd) Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde Başkanlığın görev alanına giren konularda
çalışmalar yapmak.

ee) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
İnsan kaynakları genel müdürlüğü
MADDE 17 – (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlık personelinin planlanması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yap-

mak.
b) Başkanlık personelinin atamaya ilişkin iş ve işlemleri ile görev ve görev yeri değiş-

tirme işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlığın kadro ihtiyacını belirlemek.
ç) Kadroların iptal, ihdas, değişiklik, vize, tenkis, dağıtım ve benzeri işlemlerini yap-

mak.
d) Camilerin kayıt, gruplandırma ve grup değişikliği işlemlerini yapmak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen

personelin pozisyonuna ilişkin işlemleri yürütmek.
f) Kadro karşılığı sözleşmeli statüdeki personelin sözleşme ile ilgili işlemlerini yürüt-

mek.
g) Başkanlık personelinin atama veya yer değiştirme taleplerinden uygun görülenleri

elektronik ortamda onaylamak.
ğ) Mevzuatta istisna edilenler dışında Başkanlık merkez teşkilatınca yapılacak sınav-

larla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h) Hizmetine ihtiyaç duyulan personelin merkez, taşra ve yurt dışı geçici görevlendir-

melerini yapmak.
ı) Başkanlık kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmayla ilgili

işlemleri yürütmek.
i) Başkanlık personelinden ihtiyaç duyulanlar hakkında arşiv araştırması ve güvenlik

soruşturması işlemlerini yapmak.
j) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararı gereğince Başkanlık personelinin il içi ve il

dışı yer değiştirme, göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ve benzeri işlemlerini yap-
mak.

k) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin adaylıklarının kaldırılması, ka-
deme ilerlemesi, derece yükselmesi ve intibak işlemleri ile kademe ilerlemesine hak kazana-
mayanlara ilişkin işleri yürütmek.
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l) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin çeşitli sosyal güvenlik kurumla-
rında geçen hizmetlerinin emekli müktesebinde değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

m) Dosyası Başkanlık merkezinde olan personelin askere gidiş ve göreve dönüşüne
ilişkin işlemleri yapmak.

n) Yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılacakları tespit etmek, dosyaları Başkanlık mer-
kezinde tutulan personelden emekliye ayrılan veya vefat edenlerin işlemlerini yapmak ve bun-
ların dul ve yetimlerine yapılacak maaş tahsis işlemlerini yürütmek.

o) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin askerlik, fahri hizmet ve diğer
borçlanmaları ile ilgili işlemlerini yürütmek.

ö) Nakdi tazminat ödeme ve vazife malullüğü aylığı bağlama ile ilgili işlemleri yürüt-
mek.

p) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personele hizmet belgesi düzenlenmesi iş-
lemlerini yapmak.

r) Personele kurum sicil numarası verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
s) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin özlük dosyalarını düzenlemek,

tescilini yapmak, muhafaza etmek ve devir işlemlerini yürütmek.
ş) Kademe ve derece ilerlemesine esas olmak üzere, son sekiz yıl içinde ceza almayan

ve terfiye hak kazanan personel listesini ilgili daire başkanlığına bildirmek.
t) Personel ve performans değerlendirme formlarının doldurulmasını temin etmek.
u) Başkanlık personelinin kurum dışına görevlendirilmesi veya atanmasına ilişkin mu-

vafakat işlemlerini yapmak.
ü) Personelin mal bildirimi ile ilgili beyanlarını incelemek ve değerlendirmek.
v) Dosyası Başkanlık merkezinde bulunan personelin hususi damgalı pasaportları ve

yabancı dil tazminatı ile ilgili işleri yapmak.
y) Hizmet ve çalışma belgesi düzenlemek ve arşivde araştırma yapmak isteyenlere iliş-

kin işlemleri yapmak.
z) Başkanlık merkez personelinin kimlik kartı ile ilgili işleri yapmak.
aa) Mahkeme kararları, Sayıştay ilamları ve icra müdürlüklerinden gelen yazıların il-

gililere ulaşmasını sağlamak.
bb) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde talepte bulunan personele

özlük dosyasındaki bilgi ve belgeleri hazırlamak ve vermek.
cc) Başkanlığa şifahi olarak veya dilekçe, faks, e-mail ve benzeri vasıtalarla intikal

eden her türlü şikayeti değerlendirip, gereği yapılmak üzere mahalline veya Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığına havalesini sağlamak.

çç) Başkanlığa intikal eden şikayet evrakından 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanıl-
masına Dair Kanuna uygun olmayan veya inceleme sonucu iddiaların asılsız olduğu anlaşılan-
larla ilgili hıfz işlemlerini yapmak.

dd) Yapılan inceleme/soruşturma sonucu düzenlenen raporlar ile genel teftiş, cevaplı
ve özel teftiş ve performans raporlarını değerlendirmek, teklif edilen disiplin cezalarına ilişkin
savunma ve tecziye işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

ee) Haklarında il dışı nakil, görev değişikliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
98/b maddesine veya 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun 25 inci maddesine göre görevine son verilme teklifleri yapılan personelin dosyalarının
Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda görüşülmesi, kararların yazılması ve ilgili yerlere intikali
ile ilgili işlemleri yürütmek.

ff) Başkanlıkça verilen uyarma ve kınama cezalarına itiraz ile il müftüleri ve Başkanlık
merkez personeli hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini içeren dosyaların
Merkez Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gön-
derilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
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gg) Güvenlik soruşturması sonucu haklarında arşiv kaydı bulunan personelin durum-
larının Değerlendirme Komisyonuna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili
yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğğ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E maddesine göre devlet memurlu-
ğundan çıkarma cezası teklifini içeren dosyaların Yüksek Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi,
alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

hh) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Ka-
nuna göre personel hakkında yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilip verilmemesi
ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.

ıı) 657 sayılı Kanun ve Başkanlık mevzuatı çerçevesinde personele başarı belgesi, üstün
başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ii) Başkanlık personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve eğitim ihtiyaçlarının
belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmak.

jj) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve ilgili mev-
zuatta yer alan iş ve işlemleri yapmak ve bu Kanun gereğince Başkanlıkta oluşturulan Kurum
İdari Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

kk) Başkanlık personelinin etik kültürünün geliştirilmesi konusunda çalışmalar yap-
mak.

ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü
MADDE 18 – (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlık araçlarının sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Başkanlık merkez hizmet binalarının temizliği ile ilgili işleri yürütmek; bahçeler ile

otoparkların temizlik, bakım ve düzenini sağlamak.
c) Başkanlık telefon santralini işletmek, fotokopi, cilt yapımı ve benzeri hizmetleri yü-

rütmek.
ç) Başkanlığın genel evrak ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.
d) Başkanlık merkez yerleşkesi içerisinde yer alan hizmet binalarıyla ilgili koruma ve

güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine iliş-
kin işlemleri yürütmek.

e) Nöbetçi memurluğu, müracaat memurluğu ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.
f) Başkanlık sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afet ve acil durum hiz-

metlerini özel mevzuatın verdiği yetkiye göre planlamak ve yürütmek.
g) Başkanlık merkez personelinin mesaiye geliş ve gidişleriyle ilgili servis hizmetlerini

yürütmek.
ğ) Başkanlığın genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yü-

rütmek.
h) Hizmet binalarının kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
ı) Satın alınan veya hibe yoluyla edinilen taşınır malların kayıt, muhafaza, takip, sayım

ve terkinini yapmak.
i) Resmi mühürlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
j) Cami ve mescitlerdeki teberrukat eşyaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
k) İl ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlüklerinde bu-

lunan taşıtlarla ilgili işlemleri yürütmek.
l) Başkanlık taşıtlarının bakım ve onarımları, sigorta ve muayene işlemlerini yürütmek.
m) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan malların bakım ve onarımları ile gayri maddi

hak alımını sağlamak.
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n) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki cami,
mescit ve Kur’an kurslarının müştemilatında bulunan yerlerden Başkanlıkça işletilmesi veya
işlettirilmesi öngörülen yerlerin ilgili mevzuatı doğrultusunda işletilmesi, işlettirilmesi ve kiraya
verilmesiyle ilgili iş ve işlemlerini takip etmek.

o) Başkanlık birimlerine mal ve hizmet alımlarıyla ilgili konularda teknik destek sağ-
lamak.

ö) İlgili mevzuatı gereği cami hizmetlerinde kullanılmak üzere verilen görev kıyafet-
lerinin tasarımını yapmak veya yaptırmak ve bu kıyafetlerin satın alma ve dağıtım işlerini yü-
rütmek.

p) Başkanlık merkez binalarındaki oda, salon, depo ve benzeri kapalı alanlarla ilgili
yerleşim planlarını hazırlamak ve ilgili birimlerle koordine içerisinde uygulanmasını takip et-
mek.

r) Kurum için gerekli her türlü teknik, donanım ve alt yapı hizmetlerini planlamak, ge-
liştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, mevcut alt yapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağ-
lamak üzere gerekli önlemleri almak.

s) Başkanlık hizmetleri için gerekli olan tesis, bina ve arsa ihtiyaçlarını tespit etmek ve
plan ve programlarını hazırlamak.

ş) Başkanlığın hizmetleri için ihtiyaç duyulan arsa ve binaların tahsis ve kamulaştırma
işlemlerini yürütmek.

t) Başkanlık hizmet binaları, eğitim merkezi, Kur’an kursu, sosyal tesis ve benzeri yer-
lerin yatırım tekliflerini hazırlamak ve yatırım ödeneklerini planlamak, gönderilen ödeneklerin
usulüne uygun harcanıp harcanmadığını takip etmek.

u) Cami, Kur’an kursu, hizmet binası ve diğer dini tesislerin estetik, fonksiyonel ve gü-
venli bir şekilde inşası için çalışmalar yaparak teknik yönden kontrolünü sağlamak, tip projeler
hazırlamak, hazırlatmak ve kontrol etmek.

ü) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan binaların bakım ve onarımlarını yapmak veya
yaptırmak.

v) Başkanlık hizmetleri için inşa edilen binaların ihale, yapım ve kontrol işlerini yürüt-
mek.

y) Başkanlıkça yaptırılacak binalar ile cami ve Kur’an kursu binalarının zemin etütlerini
yaptırmak, hazırlanan zemin etüt raporlarını kontrol etmek ve gerektiğinde sondaj, laboratuar
ve benzeri çalışmaları takip etmek.

z) Başkanlık merkez hizmet binalarının elektrik, sıhhi tesisat, klima, kalorifer, asansör
gibi tesisatın bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak ve işletilmesi hususunda gerekli hizmetleri
yürütmek.

aa) Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere Başkanlık büt-
çesinden yapılacak yardımlar ile ilgili işleri yürütmek.

bb) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılacak olan cami, Kur’an kursu, eğitim mer-
kezi, hizmet binası ve lojman gibi tesislerin projelendirilmesi ve yapımıyla ilgili konularda
bilgi vermek, gerektiğinde teknik yardımda bulunmak.

cc) Camiler ve Başkanlıkça kullanılan binaların yapı güvenliklerinin araştırılmasına
dair çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

çç) Başkanlık hizmetlerinde kullanılan ve tabii afetlerde hasar gören binaları kontrol
etmek, rapor hazırlamak.

dd) Başkanlığa tahsisli arsalar üzerine yaptırılacak olan cami, Kur’an kursu ve sair bi-
nalarla ilgili müftülükler ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak protokolleri takip etmek.

ee) Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, Diyanet evi ve benzeri sosyal
tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2014 – Sayı : 29033



ff) Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek.
gg) Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve bağışların özel bir hesapta toplanmasını sağ-

layarak münhasıran dini hizmetler için sarf edilmesini temin etmek, Başkanlık onayı ile kabul
edilecek şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak.

ğğ) Doğal afete maruz kalan, ağır hastalık, kaza, ölüm ve benzeri durumlarda yardıma
muhtaç hale düşen personel veya yakınlarına yapılacak her türlü yardım faaliyetlerini planla-
mak ve yürütmek.

hh) Başkanlık yemekhanesi, kafeterya, çay ocağı ve benzeri yerlerde verilen sosyal hiz-
metleri düzenlemek ve yürütmek.

ıı) Lojmanların 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre tahsisi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

ii) Başkanlık personelinin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
jj) Başkanlık merkezine iş takibi için veya ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımızın istek

ve taleplerini değerlendirip ilgili birimlerle görüşmelerini sağlamak.
kk) Kan bağışı, ağaç dikimi, gezi, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetleri yürütmek.
ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Rehberlik ve teftiş başkanlığı
MADDE 19 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır

ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirir.
İç denetim birimi başkanlığı
MADDE 20 – (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır

ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuatında belirtilen gö-
revleri yerine getirir.

Strateji geliştirme başkanlığı
MADDE 21 – (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın stratejik planıyla ilgili hazırlık yapmak, planın yapılması sürecinde ih-

tiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve ça-
lışmaları koordine etmek.

b) Başkanlık misyon ve vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek ve
Başkanlık idare faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri in-
celemek.

ç) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı
tedbirler almak.

d) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı mem-
nuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Başkanlığın güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek.
f) Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
g) Başkanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
ğ) Strateji Geliştirme Kurulu ve Yeniden Yapılanma Takımının sekretarya hizmetlerini

yürütmek.
h) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirmek, Baş-

kanlığın bu ölçütlere uyumunu değerlendirerek Başkana sunmak.
ı) Başkanlığın yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri

toplamak ve analiz etmek.
i) Başkanlığın aylık faaliyet raporunu hazırlamak.
j) Başkanlık istatistikleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
k) Başkanlık hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek.
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l) Başkanlık hizmet envanteri ve standartları ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.
m) Birim kodlarının verilmesi ve yazışma, evrak, dosya ve arşiv sistemleri ile ilgili ça-

lışmaları yapmak.
n) Başkanlık form standardizasyonu çalışmalarını yapmak.
o) Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve maliyetleri düşürülmesiyle ilgili çalışmalar

yapmak.
ö) Başkanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncel-

lenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
p) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak.
r) Başkanlığın bilgisayar ve internet ağları ile ilgili ihtiyaç tespiti, planlama, kurulum

ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
s) Bilgi işlem alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenlerin Başkanlık hiz-

metine sunulabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
ş) İhtiyaç duyulan alanlarda bilgisayar lisans alımlarını gerçekleştirmek, yazılım uy-

gulamaları hazırlamak/hazırlatmak ve geliştirilip güncellenmesini sağlamak.
t) Bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin elektronik/magnetik ortamlarda yedeklenmesi

ve arşivlenmesini sağlamak.
u) Başkanlık bilgisayar ve çevre ünitelerinin periyodik bakımlarının zamanında yapıl-

masını ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
ü) Başkanlık internet hizmetleri ve internet sitesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
v) Birim personelinin uzmanlık alanlarına göre eğitim almasını sağlamak.
y) Kullanılan yazılımlarla ilgili Başkanlık personeline farkındalık eğitimi vermek.
z) İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının

konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
aa) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.

bb) Ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak öde-
neğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

cc) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, de-
ğerlendirmek ve bütçe kesin hesabını hazırlamak.

çç) İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini
yürütmek.

dd) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.

ee) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

ff) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.

gg) İç kontrol sisteminin kurulması, bu konuda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen
standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

ğğ) İç kontrol standartlarının uygulamasını değerlendirmek.
hh) İç ve dış denetim raporlarını izlemek.
ıı) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
ii) Başkanlık stratejik planında belirlenen amaçlar ile ulaşılan sonuçlar arasındaki fark-

lılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
jj) Mali kanunlar ve ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkana ve harcama yet-

kililerine danışmanlık yapmak.
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kk) Başkanlığın risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak.
ll) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk müşavirliği
MADDE 22 – (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Hukuk Müşavirliğinin gö-

revleri şunlardır:
a) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında,

icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Başkanlığı
temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.

b) Başkanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ha-
zırlanan mevzuat taslaklarını, Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile
düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında
çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık birimlerince sorulan diğer işleri inceleyip hu-
kuki mütalaa bildirmek.

c) Başkanlık merkez birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

ç) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına reh-
berlik etmek, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

d) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve uyuşmazlıkların sulh
yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek.

e) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uy-
gun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana
sunmak.

f) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
g) Başkanlık mevzuatını hazırlamak; bunun için gerekli komisyonları oluşturmak ve

sekreterya hizmetini yürütmek.
ğ) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve

tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.
h) Muhakemat hizmetlerinin hukuk müşaviri ve avukatlarla temin edilememesi halinde

adli ve idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere taşra birim amirlerine temsil yetkisi
vermek.

ı) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Özel kalem müdürlüğü
MADDE 23 – (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Özel Kalem Müdürlüğünün

görevleri şunlardır:
a) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, her türlü protokol ve törenlerini düzenlemek

ve yürütmek.
b) Kurum içinden veya dışarıdan Makama gelen her türlü yazı ve evrakın, parafe veya

imzalanmasını müteakip ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
c) Başkan tarafından verilen konuları incelemek, değerlendirmek, cevaplandırılması

gereken hususların araştırmasını yapmak, gerekli koordineyi sağlamak ve cevaplarını zama-
nında hazırlayarak Makama sunmak.

ç) Başkanın katıldığı toplantı, brifing, görüşme ve diğer programları takip etmek, bun-
lara ait tutanakları tanzim etmek, rapor haline getirmek ve Makama sunmak.

d) Başkanın yurt içi ve yurt dışı çalışma programları ile ilgili gerekli hazırlıkları ilgili
birimlerle koordineli olarak yapmak.

e) Yabancı uyruklu ziyaretçiler hakkında önceden Başkanı bilgilendirmek, ihtiyaç du-
yulduğunda ziyaretçinin konuştuğu dile göre tercümanların bulunmasını sağlamak.

f) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
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Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
MADDE 24 – (1) Doğrudan Başkana bağlı olarak çalışan Basın ve Halkla İlişkiler Mü-

şavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlıkla ilgili olarak iç ve dış basında yer alan haber, yorum ve yayınları takip

etmek, ilgilileri zamanında haberdar etmek ve gerekli açıklamaların yapılması ile ilgili işleri
yürütmek.

b) Başkanlığın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, mesaj,
görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi
içinde ulaştırmak, gerektiğinde bunları Başkanlık internet sitesinde yayınlamak.

c) Başkanlığın basın kuruluşları ile ilişkilerini koordine etmek ve basın toplantılarını
düzenlemek, gerektiğinde canlı yayın yapılması hususunda gerekli tedbirleri almak.

ç) Başkanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve Başkanlığa
gönderilen her türlü ihbar, şikayet, öneri ve istekleri değerlendirerek gereği için ilgili birimlere
göndermek.

d) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını
süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

e) Basın ve yayın kuruluşlarının görüşme, röportaj ve program taleplerini takip ederek
sonuçlandırmak, basından gelen soruları ilgili yerlere havale etmek, cevapların hazırlanmasını
sağlamak ve soru sahiplerine zamanında göndermek.

f) Başkanlığın ve Başkanın sosyal medya hesaplarını koordine etmek.
g) Başkanlık internet sitesinde yer alan haber, basın kupürleri, basın açıklamaları gibi

ilgili bölümleri güncellemek ve basın merkezinde toplanan her türlü bilgi ve belgenin arşiv-
lenmesini sağlamak.

ğ) Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM
Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi ile

Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcıları

Başkanlık müşaviri
MADDE 25 – (1) Başkanlık müşavirleri doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır ve gö-

revleri şunlardır:
a) Başkanlığın görev alanına giren konularda Başkana danışmanlık yapmak.
b) Başkanlığın görevleri ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak, proje ve raporlar ha-

zırlamak.
c) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek, komis-

yonlarda çalışmak.
ç) Ramazan ayı, Kutlu Doğum Haftası ve diğer dini gün ve gecelerde düzenlenen prog-

ramlarda görev yapmak.
d) Vaaz, hutbe, konferans, seminer ve benzeri irşat faaliyetlerinde görev yapmak.
e) Görev alanı ile ilgili konularda Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine ge-

tirmek.
Başkanlık müftüsü
MADDE 26 – (1) Başkanlık müftüleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bağlı ola-

rak çalışır ve görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında inceleme ve araş-

tırmalar yapmak, düzenlenen kurs, seminer ve benzeri etkinliklere katılmak.
b) İrşat faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması için çalışmalar yapmak, proje ve

teklifler hazırlamak.
c) Görevlendirildiğinde hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek.
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ç) Ramazan ayı, Kutlu Doğum Haftası ve diğer dini gün ve gecelerde düzenlenen prog-
ramlarda görev yapmak.

d) Vaaz, hutbe, konferans, seminer ve benzeri irşat faaliyetlerinde görev yapmak.
e) Görevlendirildiği komisyonlarda çalışmak.
f) Hutbe ve vaaz metinleri hazırlamak.
g) Başkanlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunlara ilişkin araştırma ve ince-

lemeler yapmak.
ğ) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanlık vaizi
MADDE 27 – (1) Başkanlık vaizleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak

çalışır ve görevleri şunlardır:
a) Belirlenen program çerçevesinde camilerde vaaz etmek, taşrada düzenlenen irşat

programlarında görev almak ve gerektiğinde konferans vermek.
b) Başkanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde ders vermek; ko-

misyonlarda görev yapmak.
c) Belirlenecek konularda örnek vaaz ve hutbe metni hazırlamak.
ç) Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.
d) Vaaz ve irşat hizmetlerinin daha etkin ve verimli olmasına yönelik çalışmalar yap-

mak, proje ve teklifler hazırlamak.
e) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel

dini-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak.
f) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve

raporlar hazırlayarak Başkanlığa sunmak.
g) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Diyanet işleri uzmanı ve uzman yardımcıları
MADDE 28 – (1) Diyanet işleri uzmanı ve uzman yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak,

hizmetlerde etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik teklifler hazırlamak.
b) Başkanlık hizmetlerinin değişen şartlara göre geliştirilmesi ve aksaklıkların gideril-

mesine yönelik çalışmalar yapmak.
c) Görev alanı ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışma ve araştırma-

ları, konferans, sempozyum, panel ve benzeri toplantıları ve sonuçlarını takip etmek, görev-
lendirilmeleri halinde bunlara katılmak ve rapor hazırlamak.

ç) Hizmetlerin düzenli, ekonomik ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi için gereken
çalışmaları yapmak.

d) Başkanlık personelinin eğitiminde uzmanlık alanıyla ilgili konularda katkı sağlamak.
e) Kendisine tevdi edilen işlerle ilgili gerekli yazıları hazırlamak, iş ve işlemleri takip

etmek ve sonuçlandırmak.
f) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

YEDİNCİ BÖLÜM
İl ve İlçe Müftülükleri, Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve

Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Taşra teşkilatı
MADDE 29 – (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ih-

tisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.
(2) İl müftüsü görevli olduğu ilde, ilçe müftüsü görevli olduğu ilçede Başkanlığı temsil

eder. Hizmetlerin yürütülmesinde il müftüleri Başkanlığa, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine
bağlıdır.

17 Haziran 2014 – Sayı : 29033                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



(3) Dini yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezleri Başkanlığa bağlıdır.
(4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.
İl ve ilçe müftülükleri
MADDE 30 – (1) İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:
a) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini

ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetlemek.
b) Din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak vatandaşları aydınlatmak, vaaz ve

irşat faaliyetlerinde bulunmak, müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde vaaz
ve irşat programları hazırlamak.

c) Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hiz-
metlerini buna göre planlamak ve yürütmek.

ç) İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel
dini-kültürel oluşumlar ile irtibat kurmak ve gerektiğinde Başkanlığın görev alanına giren ko-
nularda ortak çalışmalar yapmak.

d) İlahiyat fakültesi öğretim üyeleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdür ve
eğitim görevlileri, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmenleri, emekli Başkanlık personeli ile dini kültür, bilgi ve tecrübeleriyle temayüz etmiş
diğer şahıslardan da yararlanarak din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını
sağlamak.

e) Batıl inanç, bid’at ve hurafeleri araştırmak, incelemek ve bunlara karşı tedbirler
almak.

f) Hastane, ceza infaz kurumları, yetiştirme yurdu, huzurevleri ve benzeri sosyal hizmet
kurumlarındaki vatandaşlarımıza dini rehberlik yapılmasını ve din hizmeti verilmesini sağla-
mak.

g) Personelin kadro, atama, nakil, izin, görevlendirme, emeklilik ve diğer özlük işlem-
lerini yürütmek.

ğ) Cami görevlileri ve cami rehberlerinin mesai saatlerini ve izin günlerini düzenle-
mek.

h) Cami ve mescitlerin kıblelerini tespit etmek, ibadete açılış beratını vermek, görevli
ihtiyacını belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

ı) Camilerin temizlik, bakım, onarım, çevre tanzimi ve benzeri iş ve işlemlerini yürüt-
mek.

i) Camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağla-
mak.

j) Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetimi
ile ilgili işleri yürütmek.

k) Görevlilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde kurslar
düzenlemek.

l) Hac ve umreye gideceklerle ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerini sağlamak.
m) Dini soruları usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.
n) Başkanlık yayınlarının tanıtım, dağıtım ve satış işlemlerini yapmak.
o) İhtida işlemlerini yapmak.
ö) Birden fazla dernek veya vakfı bulunan camilerde, ilgili dernek veya vakfı belirle-

mek.
p) Müftülüğün yıllık bütçesini hazırlayarak Başkanlığa sunmak ve diğer mali iş ve iş-

lemleri yürütmek.
r) Taşınır mallar ve teberrukat eşyasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
s) Vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki

taleplerine imkanları nispetinde katkı sağlamak.
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ş) Başkanlık stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yıllık eylem
planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları hakkında rapor düzenlemek.

t) Müftülüğün sivil savunma, yangın önleme ve söndürme ile afet ve acil durum hiz-
metlerini planlamak ve yürütmek.

u) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri
MADDE 31 – (1) Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri, Diyanet

İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yaparlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Din Görevlileri

Vaizler
MADDE 32 – (1) Başvaiz, uzman vaiz ve vaizlerin ortak görevleri şunlardır:
a) Her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dini konularda bilgilendirmek, irşat ve reh-

berlik hizmeti sunmak.
b) Ramazan ayı ve dini günler dışında, haftada beş defa, erkek vaizler için biri cuma

vaktinde olmak üzere, müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini takrir
yöntemiyle veya sohbet şeklinde yapmak.

c) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat programlarıyla ilgili çalış-
malarda görev almak.

ç) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri, sağ-
lık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak.

d) Görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının özel-
liklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak, inceleme sonuç-
larını ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için görüş ve tekliflerini gerektiğinde yazılı ola-
rak müftülüğe bildirmek.

e) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve
raporlar hazırlayarak amirlerine sunmak.

f) Görevlendirildiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve kon-
ferans vermek.

g) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuru-
luşların irşat taleplerine katkı sağlamak.

ğ) Görevlendirildiğinde Kur’an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek,
komisyonlarda görev yapmak.

h) Müftülükçe belirlenecek konularda hutbe metni hazırlamak.
ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında veya irşat kurullarında görevlendi-

rilen vaizler, buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz görevinden muaf tutulurlar.
Uzman vaizler
MADDE 33 – (1) Uzman vaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri ya-

parlar:
a) Göreve yeni başlayan vaizler ile vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunabilecek diğer per-

sonele rehberlik yapmak.
b) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri, aile

ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri
medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik
irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik irşat hizmetleri, gençlere
yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü durumlarda irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet
alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak
seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

c) Başvaiz bulunmaması halinde başvaizin görevlerini yapmak.
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Başvaizler
MADDE 34 – (1) Başvaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri, aile

ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri
medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik
irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik irşat hizmetleri, gençlere
yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü durumlarda irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet
alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak
seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan irşat hizmetlerini mevzuata uy-
gun olarak planlamak ve koordine etmek.

c) İrşat hizmetleriyle ilgili kurul toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.
ç) Yüz yüze vaaz uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla görevli bulunduğu müf-

tülük personelinden vaaz edebileceklere yönelik düzenlenecek eğitim çalışmalarını koordine
etmek ve bu personelin vaaz uygulamalarını takip etmek.

(2) Birden fazla başvaiz olması halinde başvaizin görevleri bunlar arasında paylaştırı-
lır.

Cezaevi vaizleri
MADDE 35 – (1) Cezaevi vaizlerinin görevleri şunlardır:
a) Görevlendirildiği ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde Adalet Bakanlığı ile Di-

yanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan 10/2/2011 tarihli Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve
Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokolde belirlenen görevleri yapmak.

b) Müftülükçe hazırlanan programa göre her hafta cuma vaktinde camilerde vaaz
etmek.

c) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Murakıplar
MADDE 36 – (1) Murakıpların görevleri şunlardır:
a) Müftülüklerce düzenlenen görev programına uygun olarak cami ve Kur’an kurslarını

ve buralarda görevli personelin çalışmalarını denetlemek.
b) Ön inceleme, inceleme veya soruşturma yapmak.
c) Görevlendirildiğinde vaaz etmek ve Kur’an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında

ders vermek.
ç) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Kur’an kursu öğreticileri
MADDE 37 – (1) Kur’an kursu başöğreticileri, Kur’an kursu uzman öğreticileri ve

Kur’an kursu öğreticilerinin ortak görevleri şunlardır:
a) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğretmek.
b) Hafızlık yapmak isteyenlere Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Eğitim Programına

göre hafızlık yaptırmak.
c) Namaz sureleri ve dualarını ezberletmek ve meallerini öğretmek.
ç) Başkanlıkça hazırlanan programlara göre öğrencilere itikat, ibadet, ahlak ve siyer

dersleri vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek.
d) Kursun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.
e) Müftülük tarafından düzenlenen irşat ve eğitim programlarında görev almak, gerek-

tiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak, konferans vermek ve aile ve dini
rehberlik bürolarında görev yapmak.

f) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuru-
luşların Kur’an öğrenme ve irşat taleplerine katkı sağlamak.
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g) Yaz Kur’an kurslarında görev yapmak.
ğ) Yurt ve pansiyonu bulunan kurslarda nöbet tutmak, öğrencilerin iaşe ve ibate işlerinin

düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev almak.
h) Ders saatleri dışında öğrencilere rehberlik etmek ve etüt yaptırmak.
ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kursta tek başına görev yapan öğretici, aynı zamanda kursun yöneticisidir.
(3) Birden fazla öğreticinin çalıştığı kurslardaki öğreticiler, görevlerin yerine getiril-

mesinde yöneticiye karşı sorumludur.
Kur’an kursu uzman öğreticileri
MADDE 38 – (1) Kur’an kursu uzman öğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağı-

daki görevleri yaparlar:
a) Tefsir ve Kur’an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib ve tayyibe, hafızlık

eğitimi, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur’an eğitimi gibi Başkanlık hizmet
alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak
seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Kur’an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.
c) Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.
Kur’an kursu başöğreticileri
MADDE 39 – (1) Kur’an kursu başöğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki

görevleri yaparlar:
a) Tefsir ve Kur’an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib-tayyibe, hafızlık eği-

timi, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur’an eğitimi gibi Başkanlık hizmet
alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve bu ko-
nulardaki hizmet içi eğitim kurslarında eğitici olarak görev almak.

b) Kur’an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.
c) Eğitim öğretimin etkili ve verimli olabilmesi için projeler hazırlamak.
ç) Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.
İmam-hatipler
MADDE 40 – (1) Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatiplerin ortak görev-

leri şunlardır:
a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak.
b) Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun olarak okumak, gerekti-

ğinde hutbe hazırlamak, hutbe yazma ve okuma konusunda çalışmalar yapmak.
c) Görevli olduğu camide vaaz etmek; isteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe

uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz
Kur’an kursları ile ilgili görevleri yapmak.

ç) Camiyi irşat ve eğitim faaliyetleri için hazır bulundurmak.
d) Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak sure-

tiyle camiyi gün boyu açık tutmak.
e) Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma

programı hazırlamak, müftülüğün onayından sonra bu programı ilan ederek camide uygula-
mak.

f) Dini gün ve gecelerde görev yaptığı camide program düzenlemek veya müftülükçe
düzenlenecek programlarda görev almak.

g) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri
almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel
kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak.

ğ) Teberrukat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak.
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h) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirler almak.
ı) Görevli bulunduğu caminin yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, caminin ihti-

yaçlarını giderici tedbirler almak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek.
i) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini me-

rasimini icra etmek.
j) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapıl-

masını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu
ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.

k) Belediye tarafından cenaze hizmeti verilmeyen yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin hiz-
meti vermek, cenaze namazı kıldırmak ve defin işlemlerini yapmak.

l) Bayram, dini gün ve geceler, doğum, sünnet, düğün, hastalık, ölüm ve benzeri vesi-
lelerle görev mahallinde ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak.

m) Görev mahallinde ikamet eden kimsesiz, yetim-öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi in-
sanlarla ilgilenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye ça-
lışmak.

n) İnsanlar arasında ülfet, sevgi, dayanışma ve kardeşliği artırıcı faaliyetler yapmak.
o) Görev mahallinde bulunan çocuklar ve gençlerin dini ve ahlaki eğitimlerini geliştir-

meye yönelik çalışmalar yapmak.
ö) Müftülüğün bilgisi dahilinde görev mahallindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluş-

ların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine katkı sağlamak.
p) Camide kadınların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli ted-

birlerin alınmasını sağlamak.
r) Müezzin-kayyımın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini de yapmak.
s) 442 sayılı Köy Kanunu gereğince köy ihtiyar meclisi tabii üyeliği görevini yapmak.
ş) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Uzman imam-hatipler
MADDE 41 – (1) Uzman imam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri

yaparlar:
a) Kur’an-ı Kerimi güzel okuma, Kur’an-ı Kerim öğretimi, dini musiki, hitabet, aile ve

dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri,
toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hiz-
metleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri, olağanüstü durum-
larda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek,
alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalış-
malara katılmak.

b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak ve
bu camilerdeki hizmetleri koordine etmek.

c) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.
ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.
Başimam-hatipler
MADDE 42 – (1) Başimam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri

yaparlar:
a) Kur’an-ı Kerimi güzel okuma, Kur’an-ı Kerim öğretimi, dini musiki, hitabet, hutbe

hazırlama, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen
din hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri, kadınlara yö-
nelik din hizmetleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri, olağan-
üstü durumlarda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak
seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi
çalışmalara katılmak.
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b) Görev yaptığı cami ve müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki hizmetleri
koordine etmek, buralarda yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması hususunda pro-
jeler geliştirmek.

c) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak.
ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.
d) Görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve rapor

hazırlamak.
e) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.
Müezzin-kayyımlar
MADDE 43 – (1) Başmüezzin ve müezzin-kayyımların ortak görevleri şunlardır:
a) Vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarında müezzinlik yap-

mak; sala vermek.
b) Güneşin doğmasına bir saat kala sabah ezanını okumak, her gün öğle namazından

bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.
c) Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma

programını camide uygulamak.
ç) Camideki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını ve

çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak, cami minaresi ve ses cihazının ibadet maksadı
dışında kullanılmasına engel olmak.

d) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini yapmak; şadırvan, abdest alma yeri ve tu-
valet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından
yapılmasını sağlamak,

e) Teberrukat eşyasının temizlik, bakım ve korunmasını sağlamak.
f) İsteyen vatandaşlara Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek ko-

nusunda imam-hatibe yardımcı olmak, müftülükçe yapılacak program gereğince mukabele
okumak, dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak.

g) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini me-
rasimini icra etmek.

ğ) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapıl-
masını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu
ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.

h) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (m) ve (n) bentlerinde sa-
yılan cami dışı din hizmetlerinin verilmesinde görev almak.

ı) İmam-hatibin bulunmadığı zamanlarda imam-hatiplik görevlerini yapmak.
i) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Başmüezzinler
MADDE 44 – (1) Başmüezzinler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri ya-

parlar:
a) Kur’an-ı Kerimi güzel okuma, ezanı güzel okuma, Kur’an-ı Kerim öğretimi, dini

musiki ve hitabet gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, ala-
nıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara
katılmak.

b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki müezzin-kayyımlara rehberlik
etmek.

c) Ezanı güzel okuma ve dini musiki alanlarında açılan kurslarda eğitici olarak görev
almak.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Yurt Dışı Teşkilatı

Yurt dışı teşkilatı
MADDE 45 – (1) Başkanlık yurt dışı teşkilatı; müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük-

lerden oluşur.
Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlükler
MADDE 46 – (1) Müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerin ortak görevleri şunlardır:
a) Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın İslam dininin inanç, ibadet ve ah-

lak esasları ile ilgili işlerini yürütmek, her türlü vasıtadan yararlanarak din konusunda bunları
aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek.

b) Dini konulu dernek ve vakıfların faaliyetleri ile ilgilenmek, cami ve mescitlerin uy-
gun mahallerde açılmasını sağlamak, bunların kıblelerini tespit etmek; görevli ihtiyacı olan
cami ve mescitleri belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak.

c) Din görevlilerinin izin, sağlık, yer değişikliği, görevlendirme, görev süresi, yurda
dönüş ve diğer işlemlerini yürütmek.

ç) Başkanlık hac ve umre organizasyonlarına katılarak hac ve umre yapmak isteyenlerle
ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Zekat, fitre ve vekalet yoluyla kurban kesimi konularında vatandaşlara yardımcı
olmak.

e) Başkanlığın görev alanı ile ilgili yayınları ve İslam diniyle ilgili özellik arz eden faa-
liyetleri ve gelişmeleri takip ederek Başkanlığa bildirmek.

f) Vatandaş ve soydaşlarımızın dini ve milli kültürümüze bağlılıklarını devam ettirmeye
yönelik özel programlar hazırlamak ve uygulamak, konferans ve seminerler düzenlemek; vaaz
ve irşat hizmetlerini yürütmek; nişan, nikah, hatim, mevlit, sünnet ve benzeri merasimlerde
onlara yardımcı olmak.

g) Hastane, ceza infaz kurumları, huzur evi, yetiştirme yurdu ve benzeri yerlerdeki va-
tandaş ve soydaşlarımızın dini ve manevi ihtiyaçları ile ilgilenmek.

ğ) Vefat eden vatandaş ve soydaşlarımızın teçhiz, tekfin ve defin hizmetlerinde yardımcı
olmak.

h) İlgili ülke mevzuatı çerçevesinde ve eğitim müşavirlik/ataşelikleriyle işbirliği ya-
parak, Türk çocuklarına okul bünyesinde İslam din dersi vermesi için din görevlisi görevlen-
dirmek.

ı) İhtida işlemlerini yapmak.
i) Türk Medeni Kanununa veya mahalli mevzuata göre akdedilen nikahtan sonra iste-

yenlere nikahın dini merasimini icra etmek veya edilmesini sağlamak.
j) Dini soruları usulüne uygun olarak cevaplandırmak.
k) Başkanlık yayınlarının tanıtım, temin, satış ve dağıtımını sağlamak.
l) Birimin mali iş ve işlemlerini yürütmek.
m) Taşınır malların bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri

yürütmek.
n) Başkanlık hizmetlerinde kullanılacak olan gayrimenkullerle ilgili işlemleri yürüt-

mek.
o) Başkanlık hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda görevli bulunduğu ülkenin dini idare

ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordineyi sağlamak.
ö) Yıllık eylem planı ve faaliyet raporu hazırlamak.
p) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
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(2) Cidde başkonsolosluğu din hizmetleri ataşeliği ayrıca aşağıdaki görevleri yapar:
a) Başkanlığın hac organizasyonu ve umre turları ile ilgili olarak Suudi Arabistanda

hac mevsimi dışında Başkanlıkça yapılması istenen iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlan-
dırmak.

b) Hac mevsiminde Hac İdare Merkezi ile işbirliği içerisinde Suudi Arabistan yetkilileri
ile yapılacak görüşmeleri organize etmek ve hac organizasyonunun düzenli bir şekilde yürü-
tülmesi için verilen görevleri ifa etmek.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cami görevlilerinin izinleri
MADDE 47 – (1) Cami görevlileri haftalık ve diğer resmi tatil günlerindeki izinlerini

aşağıdaki esaslara göre kullanırlar.
a) Cuma günü ve dini bayramların birinci günleri ile diğer dini gün ve gecelerde haftalık

izin kullanamazlar. Bu günler dışında olmak üzere haftanın bir gününde izinli sayılırlar. Haftalık
izin günleri, dini bayramların birinci günü ile diğer dini gün ve gecelere rastladığında, bir
önceki veya bir sonraki günde izinlerini kullanırlar.

b) Cami görevlilerinin hangi günlerde haftalık izin kullanacakları, istekleri de dikkate
alınarak müftülükçe belirlenir.

c) Birden fazla imam-hatip ve/veya müezzin-kayyımı olan camilerde haftalık izin günü
dışındaki günlerde, namaz vakitlerinde görevlilerin tamamı camide bulunurlar ve görevi nö-
betleşe yaparlar.

ç) Haftanın belirli günlerinde kapalı bulunan camilerin görevlileri, haftalık izinlerini
bu günlerde kullanmış sayılırlar.

(2) Cami görevlileri, dini bayramların birinci günleri haricinde bayram tatillerini, müf-
tülüğün planlamasına göre yaparlar.

Vaaz etme yetkisi olanlar
MADDE 48 – (1) Vaaz etme yetkisine sahip olanlar şunlardır:
a) Dini yükseköğrenim yapmış olmak şartıyla merkezdeki Diyanet işleri uzmanı, dengi

veya üstü unvanlarda görev yapanlar, ilgili müftülüğe bilgi vererek vaaz edebilirler.
b) Başkanlık taşra teşkilatında vaiz, dengi ve üstü unvanlarda bulunanlardan görev ma-

halli dışında vaaz edecek olanlar ile bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde zikredilen per-
sonelden başka bir göreve atanan veya emekli olanlar ilgili müftülükten izin almak suretiyle
vaaz edebilirler.

c) Dini yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla; Başkanlık personeli, dini eğitim-öğretim
veren fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları ile imam-hatip liselerinin öğretmenleri
mahalli müftülükten izin almak suretiyle vaaz edebilirler.

ç) Başkanlıkça kendilerine fahri vaizlik belgesi verilenler ile dini eğitim-öğretim veren
fakülte ve yüksekokulların ve imam-hatip liselerinin öğrencileri mahalli müftülükten izin almak
suretiyle vaaz edebilirler.

Diğer personel
MADDE 49 – (1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli olup bu Yönetmelikte

sayılmayan her kademe, unvan ve pozisyondaki personelin görev, yetki ve sorumlulukları alt
mevzuatla belirlenir.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bu-

lunduğu Bakan yürütür.
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Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ANİ MEŞE ÖLÜMÜ VE ÇAM ÇIRALI KANSER HASTALIĞI İLE TURUNÇGİL

UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ VE KESTANE GAL ARISI MÜCADELESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ani meşe ölümü hastalığını oluşturan Phytophthora

ramorum (Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.)’un, çam çıralı kanser hastalığını oluşturan
Gibberella circinata (Nirenberg & O’Donnell)’nın, turunçgil uzun antenli böceği [Anoplophora
chinensis (Forster)] ile kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)’nın Türkiye’ye
girişini ve yayılmasını engellemek ile alınacak tedbirlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in’t

Veld sp. nov.)’un, Gibberella circinata (Nirenberg & O’Donnell)’nın, Anoplophora chinensis
(Forster)’in, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsunun sürveyi, tespit edilmesi, yayılmasının en-
gellenmesi ve mücadelesinin yapılmasına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 15 inci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin, Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in’t Veld sp.
nov.)’un 19/9/2002 tarihli ve 2002/757/EC sayılı Komisyon Kararı, Gibberella circinata (Ni-
renberg & O’Donnell)’nın 18/6/2007 tarihli ve 2007/433/EC sayılı Komisyon Kararı, Anop-
lophora chinensis (Forster)’in 1/3/2012 tarihli ve 2012/138/EC sayılı Komisyon Kararı, Dryo-
cosmus kuriphilus Yasumatsunun 27/6/2006 tarihli ve 2006/464/EC sayılı Komisyon Kararına
paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ani meşe ölümü hastalığı: Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in’t

Veld sp. nov.)’un meşe ve bazı süs bitkilerinde sürgün uçlarından başlayan geriye ölümlere ne-
den olduğu fungal hastalığı,

b) Anoplophora chinensis (Forster): Konukçu bitkilerde, larvaları gövdenin alt kısmında
ve kök kısmında beslenip galeriler açarak zarar yapan turunçgil uzun antenli böceğini,

c) Anoplophora chinensis’in konukçu bitkileri; Tohumlar dışında, gövde veya kök bo-
ğazında çapı bir cm olan veya en kalın noktasında çapı bir cm’yi geçen Acer spp., Aesculus
hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp.,
Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp.,
Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. ve Ulmus spp.’yi,

ç) Araştırma: Araştırma kuruluşlarının araştırmacıları tarafından projeli olarak yürütülen
çalışmaları,

d) Araştırma kuruluşu: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak zirai mü-
cadele araştırma faaliyetlerini yürüten enstitü, istasyon ve kuruluşlar ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığına bağlı ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüklerini,

e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
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f) Bitki: Meyve veya tohum dışında dikim amaçlı kullanılan Castenea Mill. türü bitkiler
veya bitki parçalarını,

g) Bitki pasaportu: Bitki sağlığı ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayınlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında
Yönetmelikte belirlenen bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren,
çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun
olarak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmi
etiketi veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,

ğ) Bulaşık alan: Zararlı organizmanın tespit edildiği ve sınırlarının belirlendiği alanı,
h) Çam çıralı kanser hastalığı: Giberella circinata (Nirenberg & O’Donnell)’nın Pinus

L. bitkilerinde önemli zararlara ve geriye doğru ölümlere, Pseudotsuga menziesii bitkilerinde
ise ciddi zararlara yol açtığı kanser hastalığını,

ı) Dryocosmus kuriphilus’un konukçu bitkileri; Castanea Mill. bitkilerini,
i) Duyarlı ağaç kabuğu: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt.,

Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ve Taxus brevifolia Nutt ağaç-
larının izole edilmiş kabuklarını,

j) Duyarlı odun: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Litho-
carpus densiflorus (Hook. & Am.) Rehd., Quercus spp. L. ve Taxus brevifolia Nutt.’dan elde
edilen odunları,

k) Eradikasyon: Zararlı organizmanın tespit edildiği alanlardan yok edilmesine yönelik
yapılan çalışmaları,

l) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakan-
lığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünü,

m) Giberella circinata’nın konukçu bitkileri; Pinus spp. L. ve Pseudotsuga menziesii’nin
çoğaltım amaçlı tohum ve kozalak dahil dikim amaçlı bitkileri,

n) İstila edilmiş alan: Anoplophora chinensis’in belirtilerinin görüldüğü ve varlığının
doğrulandığı bitkilerin üretildiği alanı,

o) İthalat: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, serbest dolaşıma giriş rejimi, gümrük
antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat
rejimi prosedürlerine tâbi tutulmasını,

ö) Kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu): Kestane (Castanea Mill.) bitki
ve bitki parçalarında galler oluşturarak sürgünlerin büyümesini engelleyen, önemli verim ka-
yıplarına yol açan ve bitkilerin ölümüne neden olan zararlı organizmayı,

p) Müdürlük: Bakanlık il/ilçe müdürlükleri ve zirai karantina müdürlükleri ile orman
bölge müdürlüklerini,

r) Odak alanı: Dryocosmus kuriphilus ile bulaşık alanın etrafında oluşturulan en az beş
kilometrelik alanı,

s) Phytophthora ramorum’un konukçu bitkileri; Acer macrophyllum Pursh, Acer pseu-
doplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus cali-
fornica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo
L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa
Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Coo-
per, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles
arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don,
Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex
Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua
(Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A.
Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco,
Quercus spp. L., Rhododendron simsii Planch. hariç Rhododendron spp. L., Rosa gymnocarpa
Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L.,
Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vac-
cinium ovatum Pursh ve Viburnum spp. L. meyve ve tohumları dışındaki bitkileri,
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ş) Sınırlandırılmış alan: Zararlı organizmanın varlığının doğrulandığı, bulaşık alan veya
istila edilmiş alan ile tampon bölgeden oluşan alanı,

t) Sürvey: Phytophthora ramorum, Giberella circinata, Anoplophora chinensis ve Dryo-
cosmus kuriphilus’un bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını ve yoğunluğunu
tespit etme işlemini,

u) Tahripkar numune alımı: Anoplophora chinensis ile ilgili olarak numune miktarının
en az %1 oranında bulaşıklığı saptayacak şekilde %99 güvenilirlik oranıyla tespit edilmesini,

ü) Tampon bölge: Giberella circinata ile ilgili olarak bulaşık alanın etrafında oluşturulan
en az bir kilometrelik alanı, Anoplophora chinensis ile ilgili olarak istila edilmiş alanı çevrele-
yen ya da bu alana bitişik sınırları belirlenmiş alanı, Dryocosmus kuriphilus ile ilgili olarak
odak alanının etrafında oluşturulan en az on kilometrelik’lik alanı,

v) Üretim yeri: Anoplophora chinensis ile ilgili olarak tek bir üretim ya da tarım birimi
olarak faaliyet gösterilen herhangi yerleşke ya da arazi topluluğu ile bitki sağlığı amaçlarına
yönelik ayrı ayrı faaliyet gösteren üretim sahalarını içeren yeri, Dryocosmus kuriphilus ile ilgili
olarak bitki sağlığı amacıyla yönetilen üretim sahaları dahil olmak üzere bitkilerin üretildiği
her türlü tesis veya alan, sınırlandırılmış orman alanını,

y) Zararlı organizma: Ani meşe ölümü hastalığını oluşturan Phytophthora ramorumu,
çam çıralı kanser hastalığını oluşturan Giberella circinata’yı, turunçgil ve bazı süs bitkilerinde
zarar yapan Anoplophora chinensis’i, kestane bitkilerinde zarar yapan Dryocosmus kuriphilusu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Araştırmalar ve Bildirimler

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Zararlı organizmanın Türkiye’ye girişi ve yayılması yasaktır.
(2) Zararlı organizmanın girişi ve yayılması, bulunduğu alanlarda sınırlandırılması, bit-

kilerin ithalatı, üretimi, dolaşımı ve kontrolünde acil tedbirler uygulanır.
(3) Zararlı organizmaya karşı korumak amacıyla alınan tedbirler değiştirilebilir veya

ilave tedbirler alınabilir.
(4) Konukçu bitkiler ve duyarlı odunların zararlı organizmadan ari olmaları halinde

Türkiye’ye girişine izin verilir.
(5) Konukçu bitkileri üretenlerin kayıtları Bitki Pasaportu Sisteminde belirlenen esaslar

doğrultusunda yapılır. Konukçu bitkiler, bitki pasaportu eşliğinde Türkiye içinde dolaşır.
(6) Bitki pasaportu sistemine kayıtlı üreticiler tüm şüpheli olayları veya zararlı orga-

nizmanın bulunduğunun teyit edildiği durumları bağlı oldukları müdürlüklere bildirmekle yü-
kümlüdür.

(7) Bakanlıkça gerekli görülen durumlarda konukçu bitkiler, duyarlı odunlar ve duyarlı
ağaç kabukları listesinde güncelleme yapılır.

(8) Bitkilerin ithalatı veya Türkiye içerisindeki dolaşımı müdürlüklerin bilgisi dahilinde
yapılır.

(9) Konukçu bitki, duyarlı odun ve duyarlı ağaç kabuklarının ithalatında, 3/12/2011 ta-
rihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde belirtilen
hükümler uygulanır.

Araştırmalar ve bildirimler
MADDE 6 – (1) Zararlı organizmanın varlığına dair yıllık olarak araştırmalar ve/veya

sürveyler yürütülür.
(2) Ormanlık alanlarda yapılacak sürveyler Orman ve Su İşleri Bakanlığının, diğer alan-

larda yapılacak sürveyler ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili müdürlüklerince
yürütülür.
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(3) Müdürlüklerce, zararlı organizmanın varlığı ile ilgili şüpheye düşülmesi halinde il-
gili araştırma kuruluşuna bilgi verilir, zararlı organizmanın varlığının doğrulanması halinde
ise doğrulama ile ilgili bilgi ilgili genel müdürlüğe bildirilir ve durum genel müdürlüklerce
paylaşılır.

(4) Araştırma ve/veya sürvey sonuçları Phytophthora ramorum, Giberella circinata ve
Dryocosmus kuriphilus için her yıl 30 Kasıma kadar, Anoplophora chinensis için 30 Nisana
kadar ilgili müdürlükler tarafından ilgili genel müdürlüğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Phytophthora Ramorum ile İlgili Uygulamalar

Konukçu bitkilerin Türkiye içinde dolaşımı
MADDE 7 – (1) Rhododendron simsii Planch hariç Rhododendron spp., Viburnum

spp., Camellia spp., Castanea sativa Mill., Quercus spp. L.’nin tohum hariç dikim amaçlı bit-
kileri Türkiye içinde bitki pasaportu eşliğinde dolaşırlar. Ormanlık alanlar için yetiştirilen ko-
nukçu bitkiler Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliğinde belirtilen koşulları
sağlar.

(2) Bitki pasaportu düzenlenmesi için;
a) Zararlı organizmanın varlığının bilinmediği alanlarda üretilmiş olması veya,
b) Bitkilerin aktif büyüme dönemlerinde, şüpheli belirti gösteren bitkilere yönelik la-

boratuvar testleri de dahil, özel üretim sistemleri de dikkate alınarak en az iki resmi denetimde,
zararlı organizmanın belirtisinin görülmediği alanlarda üretilmiş olması,

gerekir.
Alınacak önlemler
MADDE 8 – (1) Üretim yerinde ve dışındaki bitkilerde zararlı organizma belirtilerinin

bulunduğu durumda aşağıdaki tedbirler alınır.
a) Bulaşık bitkilerin etrafında iki metre yarıçapı içerisindeki tüm konukçu bitki ve bitki

artıkları yakılarak imha edilir, büyüme ortamı ise tekrar üretimde kullanılmaz.
b) Bulaşık bitkilerin etrafında on metre yarıçapı alanda tüm konukçu bitkiler ile etki-

lenmiş olan tüm bitkiler için ise;
1) Bitkiler üretim yerinde muhafaza edilir.
2) Bitkiler aktif büyüme döneminde alınan eradikasyon tedbirlerinden sonraki ilk üç

ayda en az iki kere resmi denetime tabi tutulur.
3) Bu üç aylık dönem süresince zararlı organizma belirtilerini baskılayacak herhangi

bir işlem yapılmaz.
4) Bu denetimler sonucunda bitkilerin zararlı organizmadan ari olduğu belirlenir.
c) Üretim yerindeki diğer tüm konukçu bitkiler, ilk tespiti takiben yapılan resmi dene-

timlerden sonra ari bulunduğu ortaya konulmuş alanın etrafında iki metre yarıçapı kapsayacak
şekilde bitki sağlığı tedbirleri alınır.

ç) Üretim yerlerinde her yıl büyüme döneminde en az iki resmi denetim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gibberella Circinata ile İlgili Uygulamalar

Konukçu bitkilerin Türkiye içerisinde dolaşımı
MADDE 9 – (1) Türkiye orjinli ve/veya ithal edilmiş konukçu bitkiler ormanlık alanlar

için yetiştirilmiş ise 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Ye-
tiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlar.

(2) Konukçu bitkiler Türkiye içinde bitki pasaportu eşliğinde dolaşırlar.
(3) Türkiye içerisinde yetiştirilecek konukçu bitkilerin;
a) Vejetasyon dönemi boyunca veya Türkiye’ye girişinden itibaren zararlı organizmanın

varlığı bilinmeyen alanda yetiştirilmiş olması veya,

17 Haziran 2014 – Sayı : 29033                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



b) Vejetasyon dönemi boyunca veya Türkiye’ye girişinden itibaren zararlı organizma-
dan arî olduğu bilinen alanda yetiştirilmiş olması veya,

c) Dolaşımdan önce iki yıl boyunca üretim alanında yapılan resmi denetimlerde zararlı
organizmanın hiçbir belirtisinin görülmemiş olması ve dolaşımın hemen öncesinde teste tabi
tutulmuş olması,

gerekir.
Sınırlandırılmış alanların oluşturulması
MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen araştırma ve/veya sürvey

sonuçlarına göre, bir alanda zararlı organizmanın varlığı doğrulanırsa müdürlükler tarafından
sınırlandırılmış alanlar;

a) Zararlı organizmanın varlığının doğrulandığı ve zararlı organizma sebebiyle belirti
gösteren konukçu bitkileri kapsayan bulaşık alanı,

b) Bulaşık alanın etrafında en az bir kilometrelik tampon bölgeyi,
içerecek şekilde oluşturulur.
(2) Birden fazla tampon bölgenin üst üste binmesi veya coğrafik olarak yakın olması

durumunda, ilgili sınırlandırılmış alanları ve aralarındaki alanları kapsayacak şekilde daha
geniş bir sınırlandırılmış alan tanımlanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen alanların kesin sınırları, bilimsel esaslara, zararlı organiz-
manın biyolojisi ve vektörleri, bulaşıklık derecesi, yılın dönemi ve özellikle konukçu bitkilerin
dağılımına göre oluşturulur.

(4) Zararlı organizmanın varlığı bulaşık alan dışında doğrulanırsa, sınırlandırılmış alan-
ların sınırları buna göre gözden geçirilir.

(5) Yıllık sürveylere göre birbirini izleyen en az iki yıl süreyle sınırlandırılmış alanlarda
zararlı organizma tespit edilmezse, bu alanların sınırları kaldırılır ve 11 inci maddede belirtilen
tedbirler uygulanmaz.

Sınırlandırılmış alanlarda alınacak tedbirler
MADDE 11 – (1) Müdürlükler, sınırlandırılmış alanlarda aşağıdaki resmi tedbirleri al-

makla yükümlüdür.
a) Konukçu bitkilerin sınırlandırılmış alanların dışına çıkarılması veya alanın içindeki

dolaşımı yasaklanır.
b) Zararlı organizma sebebiyle belirti gösteren konukçu bitkiler budanır ve/veya yakı-

larak imha edilir ve aynı alanda bulunan tüm konukçu bitkiler zararlı organizmanın var olması
ihtimaline karşı resmi denetimlerle izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anoplophora Chinensis ile İlgili Uygulamalar

Konukçu bitkilerin Türkiye içerisinde dolaşımı
MADDE 12 – (1) Türkiye orjinli ve/veya ithal edilmiş konukçu bitkiler ormanlık alan-

lar için yetiştirilmiş ise Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliğinde belirtilen
koşulları sağlar.

(2) Konukçu bitkiler Türkiye içinde bitki pasaportu eşliğinde dolaşır.
(3) Konukçu bitki fidanlarının yetiştirildiği üretim yeri bitki pasaportu sistemine kay-

dedilir.
(4) Zararlı organizma belirtisi için uygun zamanlarda müdürlüklerce yılda en az iki kez

resmi kontrole tabi tutulur.
(5) Bulaşmayı önleyici tedbirler her yıl alınır, uygun zamanda zararlı organizmanın

varlığının belirtilerine ilişkin sürveyler yürütülür.
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Tedbirlerin rapor edilmesi
MADDE 13 – (1) Araştırma kuruluşları müdürlüklerden aldıkları bilgi ve belgeler ışı-

ğında sınırlandırılmış alanları gösteren bir harita, mevcut zararlı organizmanın durumuna ilişkin
aldıkları bilgiler ve almayı planladıkları tedbirler ile zararlı organizmanın konukçu bitkilerin
dışındaki bilinmeyen başka bitki türlerini de istila edip etmediğini içeren bir rapor hazırlayarak
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirirler.

(2) Sınırlandırılmış alan oluşturmama durumunda, gerekçesi açıklanarak raporda yer
alır.

(3) Araştırma kuruluşları, hazırlanan rapor sonuçlarını 6 ncı maddedeki araştırma ve/veya
sürvey sonuçlarının bildirilmesinden sonraki otuz gün içerisinde Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğüne bildirir.

Sınırlandırılmış alanların oluşturulması
MADDE 14 – (1) 6 ncı maddede belirtilen araştırma ve/veya sürvey sonuçlarına göre,

bir alanda zararlı organizmanın varlığı doğrulanırsa, müdürlükler tarafından sınırlandırılmış
alanlar;

a) Zararlı organizmanın varlığının doğrulandığı ve zararlı organizma sebebiyle belirti
gösteren konukçu bitkileri ve dikim sırasında aynı partiye ait bütün konukçu bitkileri kapsayan
istila edilmiş alanı,

b) İstila edilmiş alanın etrafında en az iki kilometre yarıçapında tampon bölgeyi,
içerecek şekilde oluşturulur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen alanların kesin sınırları, bilimsel esaslara, zararlı organiz-

manın biyolojisi, istila derecesi, konukçu bitkilerin dağılımı ve zararlı organizmanın yerleş-
mesine ilişkin kanıtlara bağlıdır. Müdürlüklerce zararlı organizmanın yok edilebileceğine karar
verilmesi halinde, salgın durumu, özel inceleme veya eradikasyon tedbirlerinin acil uygulan-
masının sonuçları dikkate alınarak tampon bölge sınırları istila edilmiş alan sınırından itibaren
bir kilometre yarıçapından az belirlenemez. Zararlı organizmanın yok edilmesinin artık müm-
kün olmaması halinde, tampon bölgenin yarıçapı iki kilometrenin altına indirilemez.

(3) Zararlı organizmanın varlığı istila edilmiş alan dışında doğrulanırsa sınırlandırılmış
alan buna göre değiştirilir.

Sınırların kaldırılması ve sınırlandırılmış alan oluşturulmasına gerek duyulmayan
koşullar

MADDE 15 – (1) Yıllık sürveylere göre zararlı organizmanın en az bir yaşam döngü-
sünü ve ilave bir yılı kapsayan en az dört yıl süreyle sınırlandırılmış alanlarda zararlı organizma
tespit edilmezse bu alanların sınırları kaldırılır.

(2) Zararlı organizmanın yerleşmediği, yayılmadığı ve üreyip çoğalmadığı koşullarda
da sınırlar kaldırılır, sınır oluşturulması gerekmez.

(3) Herhangi bir şekilde bulaşık bitkilerin bir alana getirilmesi durumunda, zararlı or-
ganizmanın yerleşmesine neden olan herhangi bir şüphe ve kanıt olmaması, zararlı organiz-
manın biyolojik yapısı nedeniyle üreyip yayılmadığı alanlarda sınır oluşturulmasına gerek kal-
maz.

(4) Zararlı organizmanın tespit edilmesinden hemen sonra hızla yok edilmesi ve yayılma
ihtimalinin engellenmesi için;

a) İstila edilen bitki materyali imha edilir.
b) İstilanın çıkış noktasının ve istila edilmiş bitkilerin takip edilmesi ve istilanın bitki-

lerde oluşturduğu belirtilerin incelenmesi, bitkileri kesmeden zararlı organizmayı tespit etmek
zor olduğundan yapılacak kontrollerin tahripkar numune alımı ile yapılması gerekir.

c) Söz konusu organizmanın yaydığı tehlikeye karşı halkı bilinçlendirmek için etkin-
likler yapılır.

ç) Zararlı organizmanın yok edilmesine katkı sağlayabilecek her türlü tedbir alınır.
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d) Sınırları belirlenmemiş alanlarda da her yıl sürveyler yürütülür. En az bir yaşam dön-
güsünü ve fazladan bir yılı kapsayan, ancak her durumda en az birbirini takip eden dört yıl sü-
reyle istila edilen bitkilerin etrafındaki bir kilometrelik yarıçapta veya zararlı organizmanın
bulunduğu alanda izleme yapılır. İlk yıl izleme düzenli olarak yoğun bir şekilde gerçekleştirilir.

Sınırlandırılmış alanlarda alınacak tedbirler
MADDE 16 – (1) Müdürlükler tarafından sürvey sonuçlarına göre, birbirini izleyen

dört yıl süreyle zararlı organizmanın varlığının doğrulanması ve yok edilemeyeceğine dair bul-
guların mevcut olması halinde, diğer bölgelere bulaşmasını engellemek ve eradikasyonu için
aşağıdaki tedbirler alınır:

a) İstila edilen bitkiler ile zararlı organizmanın belirtilerinin olduğu bitkilerin tamamı
köklerinden sökülerek imha edilir. Sökme ve kesme işlemi zararlı organizmanın uçuş dönemi
dışında yapılır. Müdürlükler, söz konusu bitki kesiminin uygun olmadığı durumlarda zararlı
organizmanın yayılmasını önleyici düzeyde alternatif bir eradikasyon tedbiri alır.

b) İstila edilen bitkilerin etrafında, yüz metre yarıçapında bulunan diğer konukçu bitkiler
sıkı bir şekilde kontrol edilir. Müdürlükler, bu alandaki bitkilerin kesiminin uygun olmadığına
karar verdiği takdirde zararlı organizmanın bulaşmasını ve yayılmasını önleyici tedbirler alır.
Bu alanlara yeni konukçu bitkilerin dikimi yasaklanır.

c) Bitkilerin ve bitki köklerinin sökülmesi, kesilmesi, muayenesi ve imhası esnasında
zararlı organizmanın yayılmasını engellemek için gerekli tedbirler alınır.

ç) Zararlı organizma ile bulaşık alanlarda feromon tuzağı dahil olmak üzere, zararlı or-
ganizma varlığının izlenmesi sağlanır.

d) Gerekli görüldüğü hallerde bulaşık ve şüpheli bitkilerin tamamının eradikasyonuna
yönelik özel önlemler alınır.

e) İstila edilmesi olası materyalin sınırlandırılmış alanın dışına çıkarılması engellenir.
f) İstilanın çıkış noktası ve etrafındaki bitkiler takip edilir, belirtileri incelenir ve yapı-

lacak kontroller tahripkar numune alımı ile yapılır.
g) Sökülen alanlara konukçusu olmayan diğer bitkilerin dikimine izin verilir.
ğ) Her yıl uygun zamanlarda özellikle tampon bölge taranarak konukçu bitkinin uygun

olduğu durumda tahripkar numune alımı ile muayene edilir. Numune sayısı 13 üncü maddedeki
raporda belirtilir.

h) Halkı bilinçlendirmek için zararlı organizmaya ilişkin alınması gereken tedbirler ko-
nusunda müdürlüklerce etkinlikler yapılır.

ı) Araştırma kuruluşları tedbir sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki olası tedbirleri
belirler.

i) Bakanlık gerektiğinde kamu ve özel alan gözetmeksizin zararlı organizmanın eradi-
kasyonuna ilişkin ilave tedbirler alır ve uluslararası bitki sağlığı önlemleri ile ilgili standartlara
uygun olarak eylem planları hazırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Dryocosmus Kuriphilus ile İlgili Uygulamalar

Bitkilerin Türkiye içinde dolaşımı
MADDE 17 – (1) Türkiye orijinli ve/veya ithal edilmiş konukçu bitkiler ormanlık alan-

lar için yetiştirilmiş ise Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliğinde belirtilen
koşulları sağlar.

(2) Konukçu bitkiler Türkiye içinde bitki pasaportu eşliğinde dolaşır.
(3) Türkiye içerisinde yetiştirilecek bitkilerin;
a) Vejetasyon dönemi boyunca veya Türkiye’ye girişlerinden itibaren zararlı organiz-

manın hiçbir şekilde görülmediği alanda yetiştirilmiş olması veya,
b) Vejetasyon dönemi boyunca veya Türkiye’ye girişlerinden itibaren zararlı organiz-

madan ari olduğu bilinen bir alanda yetişmiş olması,
gerekir.
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Sınırlandırılmış alanların oluşturulması
MADDE 18 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen araştırma ve/veya sürvey

sonuçlarına göre bir alanda zararlı organizmanın varlığı doğrulanırsa müdürlükler tarafından
sınırlandırılmış alanlar aşağıdaki alanları kapsayacak şekilde oluşturulur:

a) Zararlı organizmanın varlığının doğrulandığı ve zararlı organizma sebebiyle belirti
gösteren bitkileri ve dikim sırasında aynı partiye ait tüm bitkileri kapsayan bulaşık alan,

b) Bulaşık alanın etrafında oluşturulan en az beş kilometrelik odak alan,
c) Odak alanının etrafında oluşturulan en az on kilometrelik tampon bölge,
ç) Birden fazla alanın üst üste binmesi veya coğrafik olarak yakın olması durumunda,

ilgili sınırlandırılmış alanları ve aralarındaki alanları kapsayacak şekilde daha geniş bir sınır-
landırılmış alan,

tanımlanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen alanların kesin sınırları, bilimsel esaslara, zararlı organiz-

manın biyolojisi, bulaşıklık derecesi, yılın dönemi ve özellikle bitkilerin dağılımına göre oluş-
turulur.

(3) Zararlı organizmanın varlığı bulaşık alan dışında doğrulanırsa, sınırlandırılmış alan-
ların sınırları buna göre değiştirilir.

(4) Yıllık sürveylere göre birbirini izleyen en az üç yıl süreyle sınırlandırılmış alanlarda
zararlı organizma tespit edilmezse, bu alanların sınırları kaldırılır ve 19 uncu maddede belirtilen
tedbirleri uygulamak gerekmez.

(5) Birinci fıkrada belirtilen alanlarla ilgili uygun ölçekli haritalar ile zararlı organiz-
manın eradikasyonu ya da sınırlandırılması amacı ile alınan tedbirleri içeren rapor gerektiğinde
Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere müdürlüklerce muhafaza edilir.

Sınırlandırılmış alanlarda alınacak tedbirler
MADDE 19 – (1) Müdürlükler, sınırlandırılmış alanlarda aşağıdaki tedbirleri almakla

yükümlüdürler.
a) Bitkilerin sınırlandırılmış alanların dışına çıkarılması veya alanın içindeki dolaşımı

yasaklanır.
b) Bir üretim yerinde zararlı organizmanın varlığının tespit edildiği durumlarda, zararlı

organizmanın eradikasyonu için, bulaşık bitkiler ile zararlı organizmanın yol açtığı semptomları
taşıyan bitkilerin ve uygun olduğu durumlarda dikim esnasında aynı partiye ait bitkilerin imhası
da dahil uygun tedbirler alınır.

c) Muhtemel gal oluşumu periyodu sırasında yapılacak uygun denetimler yoluyla zararlı
organizma varlığının izlenmesi sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı

Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ

ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan

haksız şartların tespitine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan her türlü

haksız şartı kapsar.
(2) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte

olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 5 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
c) Haksız şart: Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların

sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tü-
ketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarını,

ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

d) Mahkeme: Tüketici mahkemesini,
e) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile

elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,

f) Sözleşme: Tüketici ile sözleşmeyi düzenleyen arasında kurulan yazılı ve sözlü her
türlü sözleşmeyi,

g) Sözleşmeyi düzenleyen: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki
amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bun-

ların üst kuruluşlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Haksız şart
MADDE 5 – (1) Tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan bir şartın haksız şart olarak

kabul edilebilmesi için;
a) Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilmesi,

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2014 – Sayı : 29033



b) Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı
düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması,

unsurlarının bir arada bulunması gerekir.
(2) Bir sözleşme şartının önceden hazırlanması ve standart sözleşmede yer alması ne-

deniyle tüketicinin sözleşmenin içeriğine etki edememesi durumunda, o sözleşme şartının tü-
keticiyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münfe-
riden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.

(3) Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonu-
cuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün mü-
zakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını
engellemez.

(4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan listede sayılan şartlar haksız şart olarak kabul edi-
lir. Bu listedeki şartlar sınırlayıcı olmayıp örnek niteliğindedir.

Haksız şartların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu mal veya hizmetin

niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız
şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin
kuruluş anına göre belirlenir.

(2) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartların açık ve anlaşılır bir dille
yazılmış olması kaydıyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem
de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyatı arasındaki dengeye ilişkin
bir değerlendirme yapılamaz.

(3) Sözleşme şartlarının yazılı olması halinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anla-
şılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır ol-
maması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.

Haksız şartların sözleşmeye etkisi
MADDE 7 – (1) Tüketiciyle kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak

hükümsüzdür. Ancak sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu
durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hü-
kümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haksız Şartların Denetimi

Denetim
MADDE 8 – (1) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde

yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi
için gerekli tedbirleri alır.

(2) Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış tüketici sözleşmelerinde haksız şartların
yer alması durumunda, bu şartların sözleşme metninden çıkarılması için sözleşmeyi düzenle-
yene Bakanlıkça otuz gün süre verilir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu süreyi doksan
güne kadar uzatabilir.

(3) Haksız şart olarak tespit edilen sözleşme şartlarının, tüketiciler açısından kesin ola-
rak hükümsüz olduğunun sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketicilere açık ve anlaşılır bi-
çimde yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesi durumunda, tespit tarihinden önce tüketici-
lerle kurulan ve halen geçerli olan sözleşme metinlerinden bu şartların çıkarıldığı kabul edilir.
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(4) Bakanlıkça verilen sürenin bitimine kadar, sözleşmeyi düzenleyen tarafından haksız
şartların sözleşme metninden çıkarılmaması halinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme
için Kanunun 77 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüke-
tici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

Haksız Sözleşme Şartları

(1) Aşağıda yer alan sonuçları hedefleyen veya bu sonuçları doğuran şartlar haksız şarttır.
a) Sözleşmeyi düzenleyenin bir fiili veya ihmali nedeniyle, tüketicinin hayatını kay-

betmesi, yaralanması veya maddi zarara uğraması halinde, sözleşmeyi düzenleyenin yasal so-
rumluluğunu kaldıran veya sınırlayan şartlar,

b) Sözleşmeyi düzenleyenin, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi
birini tamamen veya kısmen ifa etmemesi veya ayıplı ifa etmesi halinde, tüketicinin herhangi
bir alacağını sözleşmeyi düzenleyene karşı var olan bir borcuyla takas etme hakkı dahil, söz-
leşmeyi düzenleyene veya bir üçüncü şahsa yöneltebileceği yasal haklarını ortadan kaldıran
ya da ölçüsüz şekilde sınırlayan şartlar,

c) Sözleşmeyi düzenleyenin, sadece kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini
ifa edeceği, buna karşılık tüketicinin her halde ifa ile yükümlü tutulduğu şartlar,

ç) Tüketicinin sözleşmeyi kurmaktan veya ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde sözleş-
meyi düzenleyene tüketicinin kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan, ancak
sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden davranışları için tüketiciye benzer bir tazminat hakkı ta-
nımayan şartlar,

d) Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin, orantısız biçimde yüksek bir taz-
minat ödemesini gerektiren şartlar,

e) Sözleşmeyi düzenleyene, sözleşmeyi keyfi bir şekilde fesh etme hakkı tanıyan ancak
tüketiciye aynı hakkı vermeyen şartlar ile sözleşmeyi düzenleyenin fesih hakkını kullanmasına
rağmen, henüz ifa etmediği edimler karşılığında almış olduklarını muhafaza etme hakkı veren
şartlar,

f) Sözleşmeyi düzenleyene, haklı sebeplerin var olduğu durumlar hariç olmak üzere,
belirsiz süreli bir sözleşmeyi makul bir bildirimde bulunmaksızın ve süre tanımaksızın fesh et-
me hakkı tanıyan şartlar,

g) Belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin
konulan şartlar,
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ğ) Tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından önce fiilen bilgi sahibi olamayacağı söz-

leşme şartlarını, geri dönülemez bir şekilde kabul ettiğini öngören şartlar,

h) Sözleşmeyi düzenleyenin sözleşme şartlarını, sözleşmede belirtilen haklı bir sebep

olmaksızın tek taraflı olarak değiştirmesine imkan veren şartlar,

ı) Sözleşmeyi düzenleyenin, sözleşme konusu mal veya hizmetin niteliklerini tek taraflı

olarak ve haklı bir sebep olmaksızın değiştirebileceğine ilişkin şartlar,

i) Sözleşmeyi düzenleyenin mal veya hizmetin bedelini, ifa anında tespit edebileceğini

veya yükseltebileceğini öngören ve nihai bedelin, sözleşmenin kurulması anında tespit edilen

bedele nazaran çok yüksek olması halinde, tüketiciye sözleşmeden dönme hakkı tanımayan

şartlar,

j) Sözleşmeyi düzenleyene, mal veya hizmetin sözleşme koşullarına uygun olup olma-

dığını tespit etme hakkı veren veya bir sözleşme şartının nasıl yorumlanacağı konusunda mün-

hasır yetki veren şartlar,

k) Sözleşmeyi düzenleyen adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler

tarafından verilen taahhütleri yerine getirme yükümlülüğünü sınırlandıran veya bu yükümlü-

lüğü belli bir şekil şartına uyulmuş olmasına bağlayan şartlar,

l) Sözleşmeyi düzenleyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen tüketicinin

bütün yükümlülüklerini yerine getirmesini zorunlu kılan şartlar,

m) Sözleşmeyi düzenleyene, tüketicinin sahip olduğu teminatların azaltılmasına neden

olabilecek şekilde, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, tüketicinin onayı alın-

maksızın devretme imkanı veren şartlar,

n) Tüketicinin özellikle, hukuki düzenlemelerde öngörülmemiş bir hakeme müracaatını

öngörmek, gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırmak veya mevcut hukuki düzen

uyarınca diğer tarafta olan ispat külfetini tüketiciye yüklemek suretiyle tüketicinin mahkemeye

gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanını ortadan kaldıran veya sınırlandıran şart-

lar,

(2) (f), (h) ve (i) alt bentlerin uygulama alanı:

a) (f) alt bendi için, sözleşmede tüketicinin derhal haberdar edilmesi yükümlülüğünün

bulunması şartıyla, finansal hizmet ifa edenler, önemli bir sebebin varlığı halinde, belirsiz süreli

bir sözleşmeyi tek taraflı ve süre vermeksizin feshetme hakkını tanıyan şartlara sözleşmede

yer verebilir.

b) (i) alt bendi için, ilgili mevzuatta aksine bir hüküm bulunmaması ve fiyat değişikliği

yönteminin sözleşmede açıkça belirlenmiş olması şartıyla sözleşmede fiyat endeksi hükümle-

rine yer verilebilir.

c) (f), (h) ve (i) alt bentleri aşağıdaki işlemlere uygulanmazlar:

1) Fiyatı borsa kotasyonuna veya endeksine veya sermaye piyasasındaki kur oynama-

larına bağlı olarak, sağlayıcının müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet, finansal

araç veya diğer mal ve hizmetlere ilişkin işlemlere ve

2) Yabancı para alımına veya satımına, seyahat çeki veya yabancı para cinsinden belir-

lenen uluslar arası para havalesine ilişkin sözleşmelere.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
TÜRKİYE BURSLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ulus-

lararası öğrencilere verilen ve Türkiye Bursları olarak adlandırılan burslara ilişkin usul ve esas-
ları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Burslarının stratejik amaç ve hedeflerini,

burs programlarını ve süreçlerini, öğrencilerin ve ilgili kurumların yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Türkiye Bursları kapsamındaki burs programlarına başvuran uluslararası öğ-

rencileri,
b) Araştırma bursu: Bir doktora programına kayıtlı ve yeterliği geçmiş veya bir doktora

programını tamamlamış adaylara araştırma programları için verilen bursu,
c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının merkez ve yurtiçi

ve yurtdışında kurulacak diğer birimlerini,
ç) Burs programları: Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından amacı,

kapsamı, çalışma alanları, bölümleri, seçim şartları ve diğer hususları belirlenen burs program-
larını,

d) Bursluluk taahhütnamesi: Öğrencilerin yükümlülüklerini ve bursluluk şartlarını be-
lirten ve burslandırılmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,

e) Dış Temsilcilik: Yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkon-
solosluklarını,

f) Kurul: 5978 sayılı Kanunla oluşturulan Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Ku-
rulunu,

g) Ödemeler: Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından miktarları be-
lirlenen ve burs programları kapsamındaki öğrencilere verilen veya öğrenciler adına yapılan
aylık burs, barınma desteği, öğrenim katkı payı ödemeleri, Türkçe dil öğretimi ödemeleri, sağlık
sigortası ödemeleri ve sağlanan ulaşım giderleri ile Kurul tarafından belirlenen diğer ödeme-
leri,

ğ) Öğrenci: Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de eğitim görmesi ve araştırma yap-
ması uygun görülen yabancı uyruklu uluslararası öğrencileri,

h) Sekretarya: Başkanlık Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığını,
ı) Türkiye Bursları: Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen

burs programlarının genel adını,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
j) YURTKUR: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik amaç
MADDE 5 – (1) Türkiye Burslarının amacı, Türkiye’nin uluslararası alanda geliştirdiği

kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin uluslararası öğrenciler tarafından tesis edilecek bağlar
ile güçlendirilmesi, ülkemizin kültür ve medeniyeti ile yükseköğretim alanında sağladığı biri-
kimin küresel düzeyde paylaşımının sağlanması, yükseköğretim kurumlarımızın uluslararası-
laşmasına nitelikli uluslararası öğrencilerle katkı sunulmasıdır.

Hedefler
MADDE 6 – (1) Türkiye Burslarının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini desteklemek.
b) Ülkemizin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak.
c) Kamuoyunda uluslararası öğrenci farkındalığını artırmak.
ç) Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
d) Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları teş-

vik etmek.
e) Türkiye Mezunları ağının oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlamak.
f) Nitelikli, rekabet edebilen ve çeşitliliklere karşılık verebilen burs programları geliş-

tirmek.
g) Burs programlarının amaçları ile uyumlu nitelikli öğrencileri seçmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Programları ve Süreçler

Burs programları
MADDE 7 – (1) Türkiye Bursları; amacı, kapsamı, süresi, uygulama usul ve esasları

Kurul tarafından belirlenen çeşitli burs programlarından oluşur.
(2) Burs programları; Türkçe dil öğretimi, önlisans, lisans, lisansüstü ve araştırma burs

programlarından bir veya birden fazlasını kapsar.
(3) Amaç, kapsam, hedef, izleme ve değerlendirme yöntemi, uygulama usul ve esasları,

süre ve diğer hususları içeren burs programı Sekretarya tarafından Kurula sunulur. Burs prog-
ramları, Kurul onayından sonra yürürlüğe girer.

(4) Yeni burs programı oluşturulmasına, mevcut programların değiştirilmesine veya so-
na erdirilmesine Kurul karar verir.

(5) Başkanlık, ilgili kurumlarla tamamının veya belirli bölümlerinin işbirliği çerçeve-
sinde yürütülmesi gereken burs programlarıyla ilgili olarak protokol yapabilir.

Bursların kapsamı
MADDE 8 – (1) Türkiye Bursları kapsamında öğrencilere sunulacak imkânlar, bursların

stratejik amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesini temin edecek şekilde Kurul tarafından belir-
lenir.

(2) İlgili burs programı kapsamında eğitim, barınma, ulaşım, sağlık harcamaları, aylık
burs ödemesi gibi imkânlardan hangisi veya hangilerinin öğrencilere sunulacağına, sunulacak
miktara ve niteliğine Kurul tarafından karar verilir.

Türkiye Burslarının temel süreçleri
MADDE 9 – (1) Türkiye Bursları aşağıda belirtilen temel süreçlerden oluşur:
a) Planlama.
b) Tanıtım.
c) Başvuru.
ç) Seçim ve yerleştirme.
d) İntikal ve kayıt.
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e) Türkçe öğretimi.
f) Sosyal ve kültürel rehberlik.
g) Akademik ve mesleki rehberlik.
ğ) Bursluluk işlemleri.
h) Mezun koordinasyon.
ı) Raporlama.
Planlama
MADDE 10 – (1) Türkiye Bursları kapsamında tahsis edilecek lisans, lisansüstü, araş-

tırma ve Türkçe dil burs kontenjan adedi, YÖK ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri dikkate
alınarak yıllık olarak Kurul tarafından belirlenir.

(2) Burs programlarına tahsis edilen kontenjanların dağılımı, Türkiye Burslarının stratejisiyle
uyumlu olarak Sekretarya tarafından yapılır.

(3) Başkanlık, Türkiye Burslarına tahsis edilen kontenjanların bölüm, program, alan ve
düzeylerine göre ülke ve bölgelere dağılımını dış temsilcilikler, kamu kurumları ve bunların
yurtdışı teşkilatlarının görüşleri ile üniversiteler, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası
kuruluşların raporlarını değerlendirerek belirler.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde muhatap ülkelere taahhüt edilen kontenjanlar uygun
görülen burs programı kapsamında değerlendirilebilir.

Tanıtım
MADDE 11 – (1) Türkiye Bursları, ilgili burs programlarının amaç ve hedeflerine uy-

gun olacak şekilde yurtiçinde ve yurtdışında sürekli tanıtım stratejisiyle, yerinde veya uzaktan
tanıtım metotlarıyla tanıtılır.

(2) Tanıtımın temel hedefi Türkiye Burslarının uluslararası marka değerini oluşturmak
suretiyle ilgili burs programlarının hedeflediği nitelikli öğrencilerin Türkiye’ye gelmelerini
teşvik etmektir. Tanıtım stratejisi kapsamında Türk Yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına
katkı sağlamak hedefi de gözetilir.

(3) Tanıtım stratejisi, yöntem ve araçları Başkanlık tarafından tespit edilerek kamu ve
özel sektör işbirliği içerisinde uygulanır.

Başvuru
MADDE 12 – (1) Türkiye Burslarına başvurular, başarılı öğrencilerin Türkiye’yi tercih

etmelerine yardımcı olacak şekilde, doğru zaman ve yöntemle alınır. Başvurular herkesçe ula-
şılabilir bir şekilde, kolay ve anlaşılabilir bir yöntemle elektronik ortamda alınır.

(2) Elektronik ortamda başvurunun mümkün olmadığı durumlarda elden başvuru alın-
ması Başkanlığın teklifi ve Kurul başkanının onayı ile mümkündür.

(3) Burs programlarına yalnızca yabancı uyruklular başvurabilir. Türk vatandaşları ile
çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatan-
daşlığını kaybetmiş olanlar, Türkiye Burslarından faydalanamazlar.

Seçim ve yerleştirme
MADDE 13 – (1) Adaylar arasından yapılacak seçim, adayların akademik yetenek, ilgi

ve bilgi düzeyi, sosyal becerisi, varsa ulusal ve uluslararası ödülleri gibi hususları değerlen-
dirmek amacıyla, başvurulan ülke, başvuru sayısı ve benzeri hususlar dikkate alınarak başvuru
belgeleri üzerinden yapılacak ön eleme, yazılı sınav ve/veya sözlü sınav gibi yöntemlerden uy-
gun olanları bir araya getirilmek suretiyle yapılır. Seçim sürecinde kullanılacak ana yöntem ve
varsa bunun istisnaları Başkanlığın teklifi, Kurul Başkanının onayı ile belirlenir.

(2) Yapılan seçim çalışmaları sonucunda adayların almış oldukları puanlar ve yapmış
oldukları tercihler dikkate alınarak başarılı bulunan adaylar Başkanlık tarafından Kurul Baş-
kanının onayına sunulur. Kurul Başkanı tarafından onaylanan liste, Başkanlık tarafından öne-
rilen programlara yerleştirilmek üzere YÖK’e gönderilir.
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(3) YÖK tarafından yapılan yerleştirme işlemleri kesindir.
(4) Kazanan adaylara Türkiye Bursları kapsamında yükümlülüklerini ve bu yükümlü-

lüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları içeren ve Başkanlıkça ha-
zırlanan bursluluk taahhütnamesi imzalatılır.

İntikal ve kayıt
MADDE 14 – (1) Türkiye Burslarına hak kazanan adayların, Türkiye’ye gelmeden önce

yapmaları gereken işlemler ile ulaşım ve Türkiye’de yapacakları işlemlerin sorunsuz bir şekilde
tamamlanması için gereken her türlü tedbir Başkanlıkça alınır. İlgili kamu kurumları nezdinde
öğrenciler adına yapılacak işlemler, gerekli görülmesi halinde Başkanlık tarafından yürütülür.

(2) Türkiye Burslarına hak kazanan adaylar üniversite, Türkçe öğretim merkezi ve yurt
kaydı ile vize/ikamet izni için gerekli olan evrakı hazırlayarak süresi içerisinde başvurularını
yapar.

Türkçe öğretimi
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, ilk yıl Türkçe öğretimine tabi tutulurlar. Ancak adaylar-

dan Başkanlık tarafından talep edilen düzeyde Türkçe bilen ve bu durumu geçerli bir belge ile
belgelendirenler bu eğitimden muaf tutulurlar.

(2) Başkanlık ve ilgili kurumlar adayların yerleştirildikleri bölüm ve programları göz
önünde bulundurarak düzeyleri için gerekli seviyede Türkçe öğrenmeleri hususunda her türlü
tedbiri alır.

Sosyal ve kültürel rehberlik
MADDE 16 – (1) Türkiye Bursları amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel reh-

berlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için, Başkanlık ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm halinde ça-
lışarak gerekli faaliyetleri yürütür.

(2) Sosyal ve kültürel rehberlik faaliyetleri, öğrencinin ihtiyaçlarını dikkate alan bir an-
layışla yürütülür.

(3) Sosyal ve kültürel rehberlik faaliyetleri kültürel değer ve varlıklarımızın doğru bir
şekilde tanıtılması esasına dayanır. Ayrıca bu faaliyetler kapsamında, öğrencinin kendisini ve
kültürünü anlatabileceği fırsatlar da oluşturulur.

(4) Başkanlık, oryantasyon programları, kültür gezileri, öğrenci buluşmaları, sanat ve
spor faaliyetleri gibi etkinlikler düzenler veya düzenlenmesine yardımcı olur. Bu tür faaliyet-
lerin eşgüdüm içerisinde sistematik olarak düzenlenmesi teşvik edilir.

Akademik ve mesleki rehberlik
MADDE 17 – (1) Öğrencilere eğitimlerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerine yardımcı

olmak, akademik ve mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek, mezuniyet sonrasında başarılı
olmalarını ve ülkelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla
destekleyici eğitimlerin verilmesi için Başkanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki
kuruluşlar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla, ser-
tifika programları, staj programları, kurslar, seminerler gibi etkinlikler düzenlemek veya dü-
zenlenmesine yardımcı olmak, ayrıca bu tür faaliyetlerin yapılmasını teşvik etmek amacıyla
her türlü tedbir alınır.

Bursluluk işlemleri
MADDE 18 – (1) Bursluluk sürecinin başlangıcından sonuna kadar geçen süre içeri-

sinde öğrencinin bursluluk durumunu ilgilendiren her türlü uygulama, açık ve anlaşılır bir şe-
kilde düzenlenir ve öğrencilerin kolayca ulaşabileceği bir ortamda sunulur. Başkanlık veya
ilgili kamu kurumları öğrencinin bursluluk durumunu etkileyen her türlü bilgi ve belgenin doğ-
rudan kaynağından temin edilmesine yönelik tedbirleri alır.
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(2) İdari süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, öğrencinin vize, ikamet tez-
keresi, kayıt, ödemeler, izin ve benzeri işlemlerine ilişkin her türlü tedbir Başkanlık ve ilgili
kamu kurumları tarafından alınır.

Mezun koordinasyonu
MADDE 19 – (1) Başkanlık ve ilgili kamu kurumları, mezunlarla ilişkilerin devamlı-

lığını sağlamak üzere işbirliği halinde gerekli çalışmaları yapar.
(2) Mezunların kendi aralarında ve Başkanlıkla iletişimin devamını sağlayacak her türlü

faaliyet Başkanlık ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilir veya desteklenir. Mezunları bir
araya getirecek sivil toplum yapılanmaları teşvik edilir.

Raporlama
MADDE 20 – (1) 9 uncu maddede belirtilen temel süreçler kapsamında Başkanlık,

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan her türlü
faaliyet, belirlenmiş zamanlarda ve yöntemle Sekretaryaya bildirilir. Söz konusu faaliyetler
Sekretarya tarafından değerlendirilir ve Kurul tarafından onaylanmasını müteakiben kamuoyuna
sunulmak üzere yıllık olarak raporlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Eşgüdüm

Kurumsal yükümlülükler
MADDE 21 – (1) Başkanlık; Kurul adına Türkiye Burslarına ilişkin iş ve işlemlerin

koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olup Türkiye Bursları kapsamında burslandırılarak
yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin bilgilerini gerektiğinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakan-
lığı, YURTKUR ve YÖK başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşır. Söz konusu kurumlar
öğrencilerle ilgili işlemlerde bu bilgileri esas alırlar.

(2) Dışişleri Bakanlığı; burs programlarının duyurulması, başvuru, sınav ve değerlen-
dirme sürecine ilişkin gerekli desteğin sağlanması, kazanan adaylara ait belgelerin tasdik edil-
mesi, dosyaların ilgili kurumlara gönderilmesi, adayların vize/ikamet izni işlemlerinin yapıl-
ması, burslu öğrencilerin ülkelerinde bulundukları esnada belirli bir süreliğine ya da sürekli
olarak öğrenimlerine devam etmelerine engel teşkil eden bir durumun olması halinde sunulan
bilgi ve belgelerin ilgili kurumlara gönderilmesi işlemlerinden sorumludur.

(3) İçişleri Bakanlığı; burs kazanan adayların vize/ikamet izni işlemlerinin yürütülmesi
ve yabancılarla ilgili mevzuata dair diğer işlemlere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasın-
dan sorumludur.

(4) YÖK; üniversitelerdeki kontenjan ve bölümlerin bildirilmesi, adayların üniversite-
lere yerleştirilme işlemlerinin ve uygulamaya ilişkin diğer akademik işlemlerin yürütülmesin-
den sorumludur.

(5) Üniversiteler; öğrencilerin kayıt ve akademik işlemlerinin yürütülmesinden ve ulus-
lararası öğrenci ofisleri aracılığıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanmasından sorumludur.

(6) İlgili kamu kurum ve kuruluşları Türkiye Burslusu öğrencilerin muhatap olduğu sü-
reçlerin kolaylaştırılması konusunda gerekli tedbirleri alır.

Eşgüdüm
MADDE 22 – (1) Kurul tarafından Türkiye Bursları uygulamaları çerçevesinde alınan

kararlar, Başkanlığın eşgüdümünde ilgili kurumlar tarafından işbirliği içerisinde yerine getirilir.
(2) Bu amaçla Sekretarya tarafından istenilen bilgi ve belgeler, zamanında ve doğru bir

şekilde gönderilir.
Öğrencilerin yükümlülükleri
MADDE 23 – (1) Adaylar, başvuru ve evrakların teslimi aşamasında verdikleri bütün

bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
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(2) Öğrenciler, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve doğru bir
şekilde göndermekle yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler, öğrenimlerini kesintisiz ve başarıyla tamamlamak için gerekli özeni
göstermekle yükümlüdürler.

(4) Öğrenciler eğitim gördükleri öğretim kurumlarında devam zorunluluğuna ilişkin
kurallara uymak zorundadırlar.

(5) Öğrencilerin burs aldıkları süre içerisinde Türkiye’de kalmaları esastır.
(6) Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, eğitim gördükleri öğretim kurumları

disiplin hükümlerine ve barındıkları yurtların kurallarına uymak zorundadırlar.
(7) Öğrencilerin, ülkelerinde bulundukları esnada öğrenimlerine devam etmelerine en-

gel teşkil eden bir durum olduğunda bu durumu gecikmeksizin ilgili dış temsilciliğe bildirmeleri
ve durumlarını kanıtlayan belgeleri temsilciliğe sunmaları gerekir.

(8) Öğrenciler 11/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nunu kapsamındaki yükümlülüklerine uygun hareket ederler.

(9) Öğrenciler Kurul ve Sekretarya tarafından yapılan düzenlemelere uymakla yüküm-
lüdürler.

(10) Öğrencinin Türkiye’deki öğrenimini tamamladıktan sonra altı ay içerisinde ülke-
sine dönmesi esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN
TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve
Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve
Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı
“Ürünlerin tanımlanması ve üretim yeri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Bira üretim tesisleri konutların bulunduğu binada veya açık alkollü içki satışı yapılan
mekanlarla aynı binada bulunamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – Konutların bulunduğu binalarda veya açık alkollü içki satışı

yapılan mekanlarla aynı binada bira üretimi yapan ve bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce
Kurumdan Üretim İzin Belgesi almış bulunan firmalar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren
2 yıl içinde tesislerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun

1 inci, 110 uncu ve 182 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci  fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ğ) Türkiye Barolar Birliğince yaptırılan staja kabul değerlendirmesi başarı belgesi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü  maddeden sonra gelmek üzere başlığı ile bir-

likte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Staja kabul değerlendirmesi

MADDE 4/A – Avukatlık stajına başlamak için yazılı olarak yapılan staja kabul  de-

ğerlendirmesinde başarılı olmak gerekir.

Staja kabul değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasından

belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.

Staja kabul değerlendirmesi; Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konuları

ile anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku,

icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama

usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularını kapsayan alan bilgisi so-

rularından yapılır.

Staja kabul  değerlendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür soruları

otuz, alan bilgisi soruları yetmiş puan ağırlığında olacak şekilde düzenlenir.

Staja kabul değerlendirmesinde yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Staja kabul değerlendirmesinde başarılı olanlara  “başarı belgesi” verilir. Bu belgenin geçerlilik

süresi iki yıldır.

Staja kabul değerlendirmeleri, yılda en az  üç kez yapılır.

Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin  du-

yuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında

yayımlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 29 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “kanaat

uyandırmış” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yazılı ola-

rak yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı” ibaresi ve aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“Staj yeterlilik değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasından

belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.
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Staj yeterlilik değerlendirmesi; otuz puanı mantıksal akıl yürütme,  yetmiş puanı avu-
katlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin sorulardan oluşmak üzere toplam yüz puan üzerin-
den yapılır. Stajyer,  stajının dokuzuncu ayından itibaren yeterlilik değerlendirmesine girebilir.
Barolar, avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin eğitimlerini stajın dokuzuncu ayına ka-
dar tamamlanacak şekilde planlar.

Staj yeterlilik değerlendirmesinden yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

Staj yeterlilik değerlendirmeleri, yılda üç kez yapılır.
Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin du-

yuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında
yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “Baro Yönetim Kurulu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Barolar Bir-
liği’nce yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olan ve” ibaresi eklenmiştir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmelik hükümleri,  yürürlük tarihinden itibaren altı ay

içinde (altıncı ayın son günü dahil) staja başvuranlar ile staj yapmakta olanlar hakkında uygu-
lanmaz.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/52
İşyeri : Coşkun Haddecilik Metal San ve Tic. A.Ş.

Şekerpınar Mah. Türkcan Sok. No:6 Çayırova/KOCAELİ 
SGK Sicil No   : 1073423.041-1177989.034
Tespiti İsteyen : Coşkun Haddecilik Metal San ve Tic. A.Ş.
İnceleme : Coşkun Haddecilik Metal San ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; Şekerpınar Mah. Türkcan Sok. No: 6 Çayırova/KOCAELİ adresinde bu-
lunan merkez işyerinde demirin sıcak haddelenmesi suretiyle şekillendirilmiş, yuvarlak, altıgen,
profil, lama, köşebent demir profili üretimi yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönet-
meliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda, 

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 1 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL ofis işyerinde
organizasyon işinin yapıldığı, Kocaeli fabrikasında yapılan işten bağımsız bir mal ve hizmet
üretimi gerçekleştiği, muhasebe, pazarlama ve alım satım işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/4/2014 tarihli ve 28963 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakan-

lığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri

bölümünde yer almaktadır.

Karar 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.13 GTP’li

eşyanın İran menşeli olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin dört yıl süreyle uza-

tılmasına ve önlemin kota uygulamasına çevrilmesine, kota miktarının aşağıda yer alan tabloda

gösterildiği şekilde belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Kotanın Uygulanması

MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı ancak

Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal

lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir

örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan Tebliğler ile

ilan edilecektir.

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 14/6/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/17)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik)  oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması
(NGGS) başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan
değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Şahin Lateks
Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda; Malezya menşeli “vulkanize edilmiş
kauçuktan iplik ve ipler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona
ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir
NGGS açılması talep edilmiştir.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 4007.00 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) vulkanize
edilmiş kauçuktan iplik ve iplerdir.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) Malezya menşeli 4007.00 GTP’i altında kayıtlı vulkanize edilmiş kau-
çuk iplik ve ipler’e yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 29/1/2004 tarihli ve 25361
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2004/1) ile CIF bedelin %11,6 ile %16,9 arasında değişen oranlarda dampinge
karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Daha sonra  yerli üretim dalı tarafından söz konusu ürüne yönelik bir  NGGS açıl-
ması talebinde bulunulması üzerine, 31/12/2008 tarih ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/42) ile başlatılan
bir NGGS açılmış olup 18/6/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/14) ile Malezya’ya yönelik uy-
gulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.

(3) 23/7/2013 tarih ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) vasıtasıyla mevcut önlemin
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yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli
delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyu-
rulmuştur.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Malezya menşeli önleme
konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir NGGS açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu
anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Malezya menşeli
söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar
verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yer-
leşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Resmî Temsilciliklerine,
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı’na ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
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Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili

taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddenin

beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,

mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-

bilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 26/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65/212 87 11

E-posta: ngs150@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/18)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik)  oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması
(NGGS) başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan
değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruda; Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya menşeli “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür”
(PVC-S)’in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dam-
ping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir NGGS açılması
istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu

(GTİP) PVC-S’tir.
(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) Almanya, ABD, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İtalya, Maca-

ristan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Yunanistan menşeli 3904.10.00.00.19 GTİP’i altında
kayıtlı PVC-S’e yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 6/2/2003 tarihli ve 25016
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2003/2), Almanya, Belçika, İtalya, İsrail ve Romanya için 25-45 ABD Doları/Ton
arasında firma bazında değişen oranlarda; ABD, Finlandiya, Hollanda, Macaristan ve Yuna-
nistan için 45 ABD Doları/Ton oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Daha sonra  yerli üretim dalı tarafından söz konusu ürüne yönelik bir  NGGS açıl-
ması talebinde bulunulması üzerine, 1/2/2008 tarih ve 26774 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/7) ile başlatılan
NGGS sadece ABD, Almanya, İtalya ve Romanya’ya yönelik olarak açılmış olup, diğer ülke-
lere uygulanan önlemler yürürlükten kaldırılmıştır. 25/6/2009 tarihli ve 27269 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2009/18) ile ABD, Almanya, İtalya ve Romanya’ya yönelik uygulanan dampinge karşı önlem-
lerin devamına karar verilmiştir.
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(3) 29/6/2013 tarih ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) vasıtasıyla mevcut önlemin yürür-
lükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli de-
lillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurul-
muştur.

Gerekçe
MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ABD ve Almanya men-

şeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde
dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna
ilişkin olarak bir NGGS açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu

anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ABD ve Almanya
menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına
karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruş-
turma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Bahse konu üründe İtalya ve Romanya’ya yönelik olarak uygulanmakta olan dam-
pinge karşı önlemler ise beş yıllık yürürlük süresinin sonunda yürürlükten kalkar.

(4) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Resmi Temsilciliklerine,
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.
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(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 26/212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65/212 87 11
E-posta: ngs150@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/19)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması
başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlen-
dirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici AFS Bıçak ve Kalıp Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından ya-
pılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8208.30.00.00.00 Gümrük Tarife İsta-
tistik Pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda
maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı
uçlar” ürünün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin dam-
ping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden ge-
çirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 8208.30.00.00.00  GTİP’i altında kayıtlı “yalnız
8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan
kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP ve madde tanımı yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı
mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 18/6/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/17 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli önlem ko-
nusu ürüne yönelik olarak 20,85 ABD Doları/Kg dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe ko-
nulmuştur.

(2) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin 2013/11 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sü-
relerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde
yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması
talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
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Gerekçe
MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme

konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-

lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde pi-
yasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli
deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yö-
netmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yö-
netmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi
uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturma-
nın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.
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(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-
bilir.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 10/212 87 52
Faks: +90-312-212 87 65/212 87 11
E-posta: ngs205@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE

2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL
FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU

KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/25)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Ka-
rarın, ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda desteklemeye esas 2014 yılı ürünü kütlü pa-
muk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya
fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik,
kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını gerçekleştiren üreticilere yapılacak fark öde-
mesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

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 Karara dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alım, satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen

şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun
ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti
ya da onaylı fotokopisini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,
ç) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,
d) ÇKS: Çiftçi kayıt sistemini,
e) ÇKS belgesi: Üreticilerin 2014 yılı ÇKS veri tabanında kayıtlı olan veya ÇKS'ye

kaydedilmek üzere çiftçilerden alınan Çiftçi Kayıt Formunun (C) bölümünde yer alan özlük,
arazi ve ürün bilgilerini gösteren belgeyi,

f) Destek kayıt formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, fark ödemesi desteğine esas
üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve fark ödemesi desteğine esas değerlendirmenin
yer aldığı sistemden alınacak belgeyi,

g) Fark ödemesi desteği: Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan to-
humları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğ-
day, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine Karar-
name uyarınca yapılacak ödemeyi,

ğ) İl komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık,
Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Ziraat Odaları Birliği, sanayi ve ticaret odalarının ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile ticaret borsası temsilcisinden oluşturulan ko-
misyonu,
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h) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,
ı) İlçe komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Tapu ve Ka-

dastro Genel Müdürlüğü, ilçe ziraat odası varsa sanayi ve ticaret odaları ile ticaret borsası tem-
silcilerinden oluşturulan komisyonu,

i) Kararname: 07/04/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
j) Natürel zeytinyağı: Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Prina Yağı Tebliğinde tanım-

lanan, zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl or-
tamda, sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel
işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal
özelliklerini taşıyan; natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı veya ham zeytinyağı/
rafinajlık zeytinyağlarını,

k) Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı
kademedeki tohumluğu,

l) Sözleşme: 26/4/2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sözleş-
meli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda üretici ile
alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmesini,

m) Sözleşmeli üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultu-
sunda yapılan üretimi,

n) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım
Kanununun 16 ncı maddesine göre oluşturulan Kurulu,

o) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince üre-
ticiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı,
bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, üretici tarafından getirilen zeytinin
kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

ö) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından
görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

p) Üretici: 2014 yılında çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan
ve bu arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri ürettiği il/ilçe müdürlüğü tarafından
tespit edilen kamu tüzel kişilikleri hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Ödemelerinin Uygulanması

Fark ödemesi desteklerinin uygulama alanı, ödeme esasları, ödeme yer ve zamanı,
ödeme şekli

MADDE 4 – (1) Kararname ekindeki listede yer alan havzalarda, 2014 yılında kütlü
pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasul-
yesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fa-
sulye, nohut ve mercimek ürünlerini üreten üreticiler, 2014 yılına dair ÇKS kayıtlarını, zey-
tinyağı dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları ve 6 ncı
maddede istenen belgelerin ibrazı şartıyla fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve
esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı to-
humları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve natürel zey-
tinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticileri
ile bu ürünlerin üretimini, Bakanlıkta kayıtlı tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli olarak
yapan üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanır.
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(3) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2014 yılı ürünü fark öde-
mesi desteği miktarları kilogram başına; kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı to-
humları kullananlar) 55 Krş, yağlık ayçiçeği için 30 Krş, soya fasulyesi için 50 Krş, kanola
için 40 Krş, dane mısır için 4 Krş, aspir için 45 Krş, zeytinyağı için 70 Krş, buğday, arpa, çav-
dar, yulaf, tritikale için 5 Krş, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut için 10 Krş olarak be-
lirlenmiştir.

(4) Üreticiler, 6 ncı maddede istenen belgeler ve farklı il/ilçelerde gerçekleştirdiği üre-
tim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri, sadece ÇKS’ye başvurduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz
eder.

(5) Önceki yıllara ait destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerin-
den beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde karar alınan üreticilerin başvuruları, Ek-2’de
yer alan taahhütname ile kabul edilir. Ancak bu karar üretici lehine yasal mercilerde bozulma-
dığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen üreticilerin, 2014 yılı ürünü fark ödemesi desteği için öde-
me aşamasına gelinceye kadar, ÇKS kaydı, arazi ve ürün tespitleri, başvuru sırasında istenecek
diğer belgelerin alınmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri yapılır, fakat herhangi bir ödeme yapıl-
maz. Ancak, kararın zaman içerisinde üretici lehine bozulması halinde, il/ilçe komisyon kararı
ile fark ödemesi desteği yapılır, aksi durumda müracaat dosyaları il/ilçe komisyon kararı ile
kapatılır.

(7) İl komisyonu, ödemeye esas yapacağı incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben,
il müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan il icmalini onaylayarak il ko-
misyon kararı ile birlikte Bakanlığa gönderir. Bakanlık, ödemeye esas icmal listelerindeki top-
lam fark ödemesi desteği miktarlarını, ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortam-
da bankaya gönderir. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra fark ödemesi
desteğine ilişkin ödemeler yapılır.

(8) Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üre-
ticilerine, 2014 yılı bütçesinden kaynak artması halinde, 2014 yılında başlamak üzere dönemler
halinde de fark ödemesi desteği yapılır.

(9) Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nev-
şehir, Ordu ve Trabzon illerinde karantina tebdiri uygulanan alanlarda aspir, kanola, soya fa-
sulyesi veya yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
desteklere ilave %50 fazla ödenir.

(10) 2014 yılı ürünü aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteğini almayı hak
eden ve bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üreterek sözleşme belgesini ibraz eden üre-
ticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 10TL/dekar destekleme yapılır.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 5 – (1) Kararnamede yer aldığı üzere fark ödemesi desteğine esas işlemlerin

yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla ya-
pılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları,
ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve birliklerin hizmetlerinden
de yararlanır.

(2) Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla il ve ilçe komisyonları oluşturulur.
(3) İl/ilçe komisyonları, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak

bu Tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği
halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini ka-
rarda yazılı olarak belirtir.
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(4) Üretici ve ürün bazında arazi miktarları belirlenirken, Bakanlık tarafından yürütülen
ÇKS gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak fark ödemesi desteğine esas
araziler dikkate alınır. Yapılan örneklemelerde ilave sözleşmeli üretim desteği alan arazilerin
de yer alması sağlanır. Yapılan tespitler tutanağa bağlanır.

(5) Fark ödemesi desteğine ilişkin olarak, 2014 yılında ÇKS’de özlük, ürün, arazi bil-
gileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri ürettiğine dair il/ilçe
müdürlüğüne müracaat eden çiftçilerin beyanlarına, ilgili köy muhtarı ve azaların onayı ile köy
bazlı desteklemeye tabi olabilecek toplam üretim alanının, il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılan
köy bazlı toplam üretim alanı tespitlerine uygun olması koşulu ile aksi ispatlanıncaya kadar
itibar edilir.

(6) İl/ilçe müdürlüğü;
a) Fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2014 yılı ÇKS kayıtları için baş-

vuru tarihini, tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak ilan eder.
b) Fark ödemesi desteği başvuru başlangıç tarihini, mahalle ve köylerde asgari beş gün

süreyle ilan eder, askıya çıkma ve indirme tarih ile saatinin tutanağa bağlanmasını, tutanağın
muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanmasını sağlar.

c) Her ürün için üretici bazında bir dosya açar.
ç) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda belirlenen havzalarda 2014 yılı
üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip
sertifikalandırılan tohumları kullananlar), soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday,
arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerine Bakanlık Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’nde belirlenen
verimlere göre, zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değer-
lerine göre destekleme ödemesi yapar.

d) Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi ve 2014 yılı ÇKS kayıtlarında farklı il ve ilçelerde
üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanlarının bulunduğu
alanlar ile ilgili bilgileri, Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’nde belirlenen verimleri dik-
kate alarak değerlendirir.

e) Fark ödemesi desteğine esas üretim yapılan arazi ve bu arazide yer alan üretim bil-
gileri ile gerek il/ilçe müdürlüğü kayıtlarında mevcut gerekse ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
tarafından üretime yönelik sağlanan her türlü teknik bilgi, belge ve mevcut olan uydu görün-
tüleri ile üretici tarafından ibraz edilen belgelere dayalı bilgiler ve destek kayıt formunda yer
alan bilgileri karşılaştırır. Ayrıca zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye fa-
turasını da dikkate alır.

f) Usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen alım
satım belgeleri (müstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa alt-
yapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe komisyonlarının gerekli
gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi ile tasiriye faturalarının fotokopilerini, üzerine
“Aslı görülmüştür” ibaresini yazarak alır. Asıl nüshaların üzerine görünür şekilde, “2014 yılı
ürünü fark ödemesi desteğinde esas alınmıştır” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu bel-
gelerin asıllarının üretici tarafından beş yıl süreyle saklanması zorunludur

g) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım satım
beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince ka-
bul edilir. Üreticilerin dosyalarında listede bulunduklarını belirten herhangi bir ibare başvuruda
istenecek belgeler kapsamında yeterli görülür ve ticaret borsaları ile koordineli çalışılır.
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ğ) Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) için sertifikalı
tohumluk kullanımıyla ilgili tohumluk sertifika bilgilerinin sisteme girilmesini sağlar, mevcut
tüm bilgileri, üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır.

(7) İlçe komisyonu;
a) Alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ eder ve uygulanmasını takip eder.
b) İlçe müdürlüğünün fark ödemesi desteğine ilişkin yapacağı çalışmaları takvime bağ-

layarak, öngörülen sürelerde sağlıklı yürütülmesi için gerekli her türlü tedbirin alınmasını ve
denetimini sağlar.

c) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten iti-
baren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe komisyonunun talebi üzerine, üretici bazında işlediği
kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında üretici icmalini, il/ilçe
komisyonuna gönderir. Bu icmal, ilçe komisyonu tarafından ilçe sınırları içinde faaliyette bu-
lunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

ç) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol
eder. 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamuk-
ların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk
sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır
prese fabrikaları ve üretici adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark ödemesi
desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alınan kütlü pa-
muk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabrikalarında iş-
lenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

d) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini
kontrol eder.

e) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
f) İlçe müdürlüğü tarafından, ÇKS’den alınacak ve fark ödemesi desteğine esas, ekili

ve dikili alanı, üretim miktarı ve ödenecek toplam fark ödemesi desteği miktarını, her bir ürün
için ayrı ayrı gösterecek icmallerin, ilçelerde ve köylerde asgari beş işgünü süreyle askıda bı-
rakılmasını sağlar.

g) Askıya çıkma ve indirme tarih ile saatinin tutanağa bağlanmasını, tutanağın muhtar
ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanmasını sağlar. Askı süresince herhangi bir itiraz
olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar, askı süresince
yapılan itirazın dikkate alınmamış olması hali dışında değerlendirmeye alınmaz ve herhangi
bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici
bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise il/ilçe müdürlüğü tarafından icmallerin sistemden
tekrar alınmasını sağlar. İlçe müdürlüğü tarafından üretici bazında icmaller üzerinden düzen-
lenen, kesinleşmiş ilçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları il komisyonuna
gönderir.

ğ) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukukî işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

h) Üreticiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerini, Maliye Bakanlığı’nca in-
ternet üzerinden paylaşılan belge doğrulama web adresinden kontrol ettikten sonra ödemeye
esas olarak kabul eder. Alım, satım belgelerinde herhangi bir tereddüt hâsıl olduğunda, belgenin
menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı
Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapılmasını sağlar.
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ı) İl/ilçe müdürlüğünün, uygulamalarla ilgili olarak intikal ettirdiği konuları inceler ve
gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara bağlar.

i) Fark ödemesi desteği ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkacak problemlerin çözümüne
yönelik olarak ilgili mevzuat ve bu Tebliğ çerçevesinde gerçek üreticilerin mağdur olmamaları,
kamu zararının oluşmaması ve usulsüzlüklerin engellenmesi için gerekli tedbirleri alır.

j) İlama bağlı borç ödemeleri, geçmiş yıllarda üreticilere yapılan yersiz ve/veya haksız
fark ödemesi desteklerinin geri tahsili, cezası iptal edilen üreticilerin geçmiş yıllara ait fark
ödemesi desteklerine ilişkin iş ve işlemleri yapar. Ek-3’teki ilama bağlı borç cetveli dolduru-
larak il komisyon kararı ile birlikte Bakanlığa gönderir.

(8) İl komisyonu;
a) Merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonunun yapmakla yükümlü olduğu görev-

leri yapar.
b) Fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2014 yılı ÇKS kayıtlarını yap-

tırmaları gereken tarihi, fark ödemesi desteğine tabi ürünlerin hasat dönemlerini dikkate alarak
belirler, il/ilçe müdürlüğü tarafından tüm kitle iletişim araçları kullanılarak ilan edilmesini sağ-
lar.

c) İl müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan ve her bir ürün için
ayrı ayrı olmak üzere, ildeki fark ödemesi desteğine esas ürünlerin, ekim/zeytinlik alanları,
üretim miktarları ve ödenecek toplam fark ödemesi desteği miktarlarını içeren mevcut bilgileri,
ilçe komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve il icmalini
imzalar.

ç) Ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshasını ilçe komisyonlarına, il icmalinin
ve ödemeye ilişkin komisyon kararının orijinal bir nüshasını da Bakanlığa gönderir.

(9) Bakanlık; il ve ilçe komisyonları tarafından belirlenen ödemeye esas icmaller ve
komisyon kararlarını göz önüne alarak, bütçe imkânları dâhilinde ülke genelinde, ödemeye
esas değerleri belirlemeye yetkilidir.

Fark ödemesi desteği için üreticilerden istenecek belgeler ve yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi,
b) Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren

alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa
altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe komisyonlarının gerekli
gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi,

c) Kütlü pamuk ürünü (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) fark
ödemesi desteği müracaatında bulunan üreticilerden, adına düzenlenmiş sertifikalı tohumluk
satış faturasının aslı ile tohumluk sertifika belgesi. 

Sertifika belgesinde aşağıdaki hususlara uyulur.
1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı ekim dönemine uygun olur.
2) Tohumluk faturalarında; faturayı düzenleyen firmanın adı, ili, vergi dairesi, vergi

numarası, fatura no ve fatura tarihi bilgileri bulunur.
3) Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk,

........tarih ve.....no’ lu tohumluk sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.
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4) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, ibraz edilen faturaların üzerine; “sertifikalı tohumluk
kullanım desteğinden yararlanmak üzere kullanılmıştır” ibaresi yazılarak, asıl nüshasının çift-
çiye iadesi, fotokopisinin üzerine “aslı görülmüştür” ibaresi yazılarak müracaat dosyasına ek-
lenir.

5) Tohumluk sertifikaları; sertifikasyon kuruluşunun adı, sertifika numarası, sertifika
tarihi, parti büyüklüğü ve parti numarası bilgilerini içerir.

6) Ekim tarihi itibariyle beyan edilen tohumluk sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl
geçmiş ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu,
ekim tarihi itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte
geçerli olduğu ibaresi yer almalıdır.

7) Tohumluk sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, to-
humluğun ekiliş tarihinden önce olur.

8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye ta-
nıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler. Sisteme tanıtıl-
mamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifi-
kaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde
tohumculuk mevzuatına göre gerekli işlem yapılır.

ç) Zeytinyağı için gerekli olan tasiriye faturalarının tarihi, komisyon tarafından belir-
lenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasındadır.

d) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda üretici olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasi-
riye faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerle-
nerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere
açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe
müdürlüğü tarafından uygun bulunup, kayıt fotokopileri üzerine “aslı görülmüştür” ibaresi ya-
zılarak onaylanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

e) Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşe-
hir, Ordu ve Trabzon illerindeki patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina
uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında, 2014 yılında aspir,
kanola, soya fasulyesi veya yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere ilave olarak %50 fazla
ödeme yapılır. Üretim yapıldığı il/ilçe müdürlüğü müracaat edilen parsellerde aspir, kanola,
soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeğinin ekilip ekilmediğini yerinde kontrol ederek sonucuna göre
arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

f) 2014 yılı ürünü aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteğini almayı hak
eden ve bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üreterek sözleşme belgesini ibraz eden üre-
ticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 10TL/dekar sözleşmeli üretim desteği yapılır.

g) Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya birinci derece ak-
rabalarına (anne, baba ve çocuklarına) ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname
ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi is-
tenir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya
zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli
örneği dikkate alınır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya
zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen
verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, komisyonlarca geçerli sayılır.
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(3) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru başlangıç ve
son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve bu
durum üretici için herhangi bir hak doğurmaz.

a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi
1/10/2014, son başvuru tarihi ise kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir
için 1/4/2015; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve
mercimek için fatura başlangıç tarihi 1/5/2014, son başvuru tarihi 30/4/2015’tir. Bu tarihten
sonraki başvurular kabul edilmez.

b) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin tasiriye fa-
turaları ile yapılacak son başvuru tarihi 1/6/2015, bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait
alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2015’tir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul
edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fark ödemesi desteği dışında kalan haller

MADDE 7 – (1) Fark ödemesi desteğinden;
a) 2014 yılı ÇKS kayıtlarını ilan edilen süre içerisinde güncellemeyenler veya yaptır-

mayanlar ile ÇKS’de 2014 yılında özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,
b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde fark ödemesi desteğine müracaat

edenler,
c) 2014 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri

üretenler,
ç) Ara ziraatı olarak üretim yapan üreticiler,
d) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu

işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içeri-
sinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk üreticileri,

e) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler,
yararlanamazlar.
Hukuki sorumluluk

MADDE 8 – (1) Haksız yere yapılan fark ödemesi destekleri, ödeme tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen ger-
çek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu tu-
tulurlar. Fark ödemesi desteklerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan öde-
meler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan
fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-
landırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI

İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ
UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılacak rüzgar ve güneş ölçümlerinin
yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlen-
miştir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 22 nci maddesi
ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yö-
netmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ana ölçüm seviyeleri: Rüzgar ölçüm istasyonlarında direğin 30 metre ve en üst se-

viyesinde yapılan rüzgar hız ve yön ölçümlerini,
b) Başvuru merkezi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkan-

lığını,
c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ç) Firma: Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında rüzgar veya güneş ölçümü için başvuru

yapan tüzel kişiyi,
d) IP : Her bir bilgisayar sistemine ait kimlik numarası olan Internet Protokolünü,
e) MGM: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,
f) Ölçüm istasyonu: Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında kurulacak olan rüzgar veya gü-

neş ölçüm sistemini,
g) Proje: Ölçüm istasyonunun yerleşimi, direğin zemine bağlantısı, statik hesapları ve

gergi tellerinin bağlantılarını içeren çizim ve hesaplamalar,
ğ) Sensör: Meteorolojik parametreleri ölçmek için ölçüm istasyonunda kullanılan algı-

layıcıları,
h) Tebliğ: Ölçümlere ilişkin uygulamaları düzenleyen bu Tebliği,
ı) UTM koordinatı: Universal Transversal Mercator izdüşümünde altı derecelik dilim

esasına göre verilen koordinatı (ED 50 Datum),
i) Yönetmelik: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan Elektrik Pi-

yasası Lisans Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Ölçüm İstasyonu Kontrolü ve Veri İletimi

Başvuru sırasında yapılacak işlemler
MADDE 4 – (1) Başvuru sırasında yapılacak işlemler şunlardır:
a) Başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından EK-A

başvuru formu ile şahsen başvuru merkezine yapılır.
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b) Firma, başvuru formu ile birlikte MGM tarafından belirlenen başvuru ücretinin Dö-
ner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı veya kop-
yasını başvuru merkezine teslim eder.

c) Firma, kuracağı her ölçüm istasyonu için ayrı başvuru yapar.
ç) Ölçüm istasyonunun kontrolü, verilerin arşivlenmesi ve ölçüm sonuç raporunun

onaylanması gibi hizmetler için firma tarafından yatırılması gereken başvuru ücreti, MGM Dö-
ner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenerek, MGM’nin resmi internet
sitesinde duyurulur. İlk ölçüm kontrolü yapıldıktan sonra, herhangi bir sebeple aynı ölçüm is-
tasyonu için firma tarafından talep edilecek her bir kontrol işlemi için başvuru ücretinin %30’u
hizmet bedeli olarak firma tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.
MGM’ye müracaat ederek başvuru numarası alındıktan sonra, bu başvuru için yatırılan başvuru
ücreti geri ödenmez. Ancak, ücretini yatırıp başvuru numarası almamış olanlara talep etmeleri
durumunda ücreti geri ödenir.

d) Başvuru sırasında her bir ölçüm istasyonuna, başvuru merkezi tarafından bir istasyon
numarası verilir.

e) MGM tarafından ölçüm istasyonunun kontrol ve kabul işlemi yapıldıktan sonra; fir-
ma, verileri göndereceği cihaza/terminale ait sabit IP numarasını MGM’ye bildirir. MGM, ve-
rilerin MGM’ye gönderebilmesi için gerekli iletişim bilgilerini firmaya bildirecektir.

f) Firma ölçüm yapacağı sahaya esas ölçüm izni ile ilgili olarak:
1) Ölçüm yapılacak saha kendisine ait ise tapunun fotokopisini,
2) Ölçüm yapılacak saha başvuru sahibine ait değilse, bu sahanın ölçüm yapmak üzere

sahibinden kiralandığına veya sahanın sahibi tarafından başvuru sahibine bu sahada ölçüm ya-
pılmasına izin verildiğine ilişkin noter veya ilgili muhtar onaylı sözleşmenin aslını veya foto-
kopisini,

3) Ölçüm yapılacak saha kamu arazisi ise yetkili kamu idaresinden alınmış izin yazısı-
nın aslını veya fotokopisini,

başvuru dosyası içerisinde başvuru merkezine teslim eder.
g) Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin, başvuru sahibi veya ilgili mühendislerce

(inşaat veya makine) onaylanmış proje başvuru dosyasına eklenir.
ğ) MGM, ölçüm periyodu içindeki herhangi bir zamanda ölçüm istasyonunu yerinde

veya uzaktan erişimle kontrol ederek, verilerin doğruluğunu teyit etme ve veri kayıt cihazından
ölçülen verileri alma işlemlerini yapabilir.

Kontrol yapacak personelin görevlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Ölçüm istasyonunun kurulum şartlarına uygunluğunun kontrolü,

MGM tarafından görevlendirilecek meteorolojik ölçüm sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye
sahip en az üç personel tarafından yapılır:

Ölçüm istasyonunun kontrolü
MADDE 6 – (1) Ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolünde, ekteki (EK-C ve EK-D)

kontrol formlarına uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılır:
a) MGM, ölçüm istasyonunun kurulum kontrolünü, başvuru tarihinden itibaren 15 (on-

beş) iş günü içerisinde yapar.
b) Kurulum raporu, Yönetmelik eklerinde belirtilen formata uygun olarak (rüzgar öl-

çümleri için EK-3, güneş ölçümleri için EK-5) ölçüm istasyonlarının kontrolü için görevlen-
dirilen MGM personeli tarafından sahada yapılacak incelemelerden sonra hazırlanır.

c) Ölçüm istasyonu, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı ön-
lisans başvurusu yapılacak santral sahası alanında yer almalıdır.
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ç) Ölçüm istasyonunun bulunduğu nokta koordinatları, GPS cihazı ile kontrol edilir.
GPS ölçüm cihazı hata miktarı en fazla beş metre olmalıdır.

d) Firma, ölçüme başlandıktan sonra arıza veya hatalı ölçümden dolayı değiştirilen yeni
sensör veya benzeri ekipmanın kalibrasyon ve uygunluk belgelerini başvuru merkezine 10 iş
günü içinde ibraz ederek istasyonun kontrolünü talep eder. MGM değişiklikle ilgili kontrolü
15 (onbeş) iş günü içerisinde sahada yapar.

e) Görevlendirilen personelin, ölçüm istasyonuna ulaşımı MGM tarafından sağlanır.
f) Rüzgar ölçüm istasyonu kurulduktan sonra, istasyonun koordinat ve yükseklik bilgi-

leri firma tarafından, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bildirilir ve bu
bildirime ilişkin belge, başvuru dosyasına eklenir.

g) Rüzgar ölçüm istasyonu MGM’nin işletmekte olduğu EK-İ’de koordinatları belirtilen
Meteoroloji Radarlarına kuş uçuşu en az 5 km. uzaklıkta olacaktır. Bu sahalarda rüzgar tür-
binleri kurulurken de, bu türbinlerin her birinin meteoroloji radarlarına en az 5 km uzaklıkta
olma şartı korunacaktır. Diğer kurumların benzer sistemlerinin yakınlarına kurulacak olan rüz-
gar ölçüm istasyonları ve rüzgar türbinleri için bu kurumlardan uygun görüş almak firmanın
sorumluluğundadır.

Ölçüm verilerinin MGM’ye iletilmesi ve eksik verilerin tamamlanması
MADDE 7 – (1) Yapılan ölçümler, ölçüm verileri üzerinde herhangi bir değişiklik ve

harici bir müdahale olmaksızın, tebliğde belirtilen veri yapısı kullanılarak ölçümün yapıldığı
günü takip eden gün içinde MGM’ye iletilir. Ölçülen verilerin MGM’ye iletilmesi aşağıdaki
yöntemlerden biri kullanılarak yapılır.

a) Sabit IP adresli bir sistemden MGM tarafından tahsis edilen sunucuya günün belli
bir saatinde, otomatik olarak gönderilir.

b) Verinin güvenli bir şekilde gönderilebileceği ve MGM tarafından uygun bulunacak
başka bir yöntemle, günün belli bir saatinde, otomatik olarak gönderilir.

(2) Ölçüm istasyonundan veri transferinin yapılamadığı durumlarda bağlantı sağlan-
dıktan sonra veri kaydedicilerde saklanan veriler otomatik olarak MGM’ye iletilir.

(3) Rüzgar ölçüm istasyonundan elde edilen; rüzgar verileri (yön, hız gibi)
"*****_********_R.txt" adı verilen metin dosyasına, diğer veriler ise (sıcaklık, nem, basınç)
"*****_********_D.txt" adı verilen metin dosyasına ayrı ayrı EK-E'deki formata uygun olarak
kaydedilir. Rüzgar kayıtları, tüm seviyelerdeki rüzgar ölçümlerini içerir.

(4) Güneş ölçüm istasyonundan elde edilen güneşlenme verileri "*****_********_G.txt"
adı verilen metin dosyasına EK-E'deki formata uygun olarak kaydedilir.

(5) Veriler metin dosyası biçiminde, birer günlük olarak hazırlanır. Gönderilen verinin
dosya adı; istasyon numarası, ölçüm tarihi (yıl, ay, gün), ölçüm şekli (Güneşlenme: G, Rüzgar: R,
rüzgar direğindeki diğer ölçümler: D) bilgilerini içerir. Bu bilgiler sırasıyla altçizgi ( _ ) ka-
rakteri kullanılarak aşağıdaki örnekte olduğu gibi oluşturulur.

Örnek: 17141 numaralı istasyonda 14/04/2012 günü yapılan güneşlenme ölçüm kayıt-
larını içeren dosya adı aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

(17141_ 20120414_G.txt)
(6) Gönderilecek olan metin dosya içindeki kayıtlar EK-E’de istenen formatta hazırlanır.

Firma, MGM sunucusuna verileri göndermesine rağmen, EK-E’de istenen formata (istenen dı-
şında ayraç kullanımı, veri sütun sayısının farklı olması, sütuna farklı karakter eklenmesi vb.)
uygun olmaması nedeniyle MGM kayıt sistemine aktarılamayan veriler için, resmi başvuruda
bulunarak, verilerin içeriğini değiştirmeden formatını düzeltip dosyaların güncellenmesini talep
edebilir.
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(7) Sonuç raporunda, günlük periyotlarla hazırlanarak MGM’ye iletilen ölçüm verileri
esas alınır. Firma, ölçüm periyodu sonunda, başvuru formunda yapılması istenen hesaplamaları
bu verileri esas alarak yapar.

(8) Rüzgar verileri için aşağıdaki hususlar dikkate alınarak işlem yapılır:
a) 1 yıllık ölçüm verisinde, işletme, bakım, arıza vb. nedenlerle rüzgar veri kaybı % 20’den

daha fazla olamaz. % 20 veri kaybı içerisinde değerlendirilecek veri kayıpları, ölçümün resmi
olarak başladığı tarihten itibaren en az 1 yıllık ölçüm verisinin sağlanacağı süre dikkate alınarak
hesaplanır.

b) Ölçüm süresinin 1 yıldan fazla olduğu durumlarda ise; veri kayıplarının olmadığı
veya %20’den az olduğu herhangi bir 1 yıllık periyot dikkate alınır. % 20 veri kaybı, ana ölçüm
seviyelerindeki her bir rüzgar hızı ve yönü ile tek seviyede ölçülen hava sıcaklığı ve hava ba-
sıncı verileri için ayrı ayrı hesaplanır.

c) Veri kaybının % 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp verilerin tamamlanması işle-
mi, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın meteoroloji istasyonu ve-
rilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak yapılır. İstatis-
tiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenir.

ç) Eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin me-
teoroloji istasyonları arasından alanı temsil edebilen, ölçüm yapılan sahaya yakın bir veya bir-
kaç istasyon olarak seçilebilir. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan ve
MGM tarafından kabulü yapılmış birden fazla istasyon olması durumunda bu istasyonların ve-
rileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilir.

d) Rüzgar ölçüm istasyonunda ana ölçüm seviyelerindeki rüzgar hız ve yön ölçerlerdeki
veri kaybı birbirlerinden veya aynı istasyonda ara seviyelerde de ölçüm yapılıyorsa bu ölçer-
lerin verilerini kullanarak yapılacak hesaplamalarla tamamlanabilir.

e) Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve
MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kullanılarak da yapı-
labilir. Ancak bu işlemin yapılması için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin
kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahi-
binden temin edilmesi şarttır.

f) Sahayı temsil eden meteoroloji istasyonu olmadığı durumlarda; yüzde yirmiden az
veri kaybı olmak şartı ile mevcut veriler kullanılarak ölçüm sonuç raporu hazırlanır.

(9) Güneş verileri için aşağıdaki hususlar dikkate alınarak işlem yapılır.
a) 1 yıllık ölçüm verisinde, işletme, bakım, arıza vb. nedenlerle güneş veri kaybı % 20’den

daha fazla olamaz. % 20 veri kaybı içerisinde değerlendirilecek veri kayıpları, ölçümün resmi
olarak başladığı tarihten itibaren en az 1 yıllık ölçüm verisinin sağlanacağı süre dikkate alınarak
hesaplanır.

b) Ölçüm süresinin 1 yıldan fazla olduğu durumlarda ise; veri kayıplarının olmadığı
veya %20’den az olduğu herhangi bir 1 yıllık periyot dikkate alınır. % 20 veri kaybı, yatay yü-
zeye gelen yıllık toplam global güneş ışınımı, güneşlenme süresi ve hava sıcaklığı verilerinin
her birisi için ayrı ayrı hesaplanır.

c) Veri kaybının % 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp verilerin tamamlanması işle-
mi, faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın bir veya birkaç meteoroloji istasyonu verileri
kullanılarak veya meteoroloji istasyonu verilerinin istatistiksel metodlarla işlenmesiyle yapılır.
İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenir.
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ç) Eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin me-
teoroloji istasyonları arasından ölçüm noktası ile aynı enlem kuşağına yakın bir veya birkaç
istasyon olarak seçilebilir. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan ve MGM
tarafından kabul işlemleri yapılmış birden fazla ölçüm istasyonu olması durumunda bu istas-
yonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilir.

d) Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve
MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kullanılarak da yapı-
labilir. Ancak bu işlemin yapılması için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin
kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahi-
binden temin edilmesi şarttır.

(10) Rüzgar ve güneş ölçüm sonuç raporu için yapılacak müracaat esnasında, ölçülen
ve tamamlanan tüm veriler elektronik ortamda (CD, DVD vb.) MGM’ye sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verilerin Kontrolü ve Değerlendirilmesi

Rüzgar verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Rüzgar verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde ya-

pılır:
a) Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4’de belirtilen formata uygun olarak direğin tepe

noktasında ölçülen rüzgar değerleri için rüzgar ölçüm sonuç raporu hazırlanır. Bu raporla bir-
likte Başvuru Formu (EK-B) ve Rüzgar/Güneş Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu (EK-F)
MGM’ye sunulur.

b) MGM’ye iletilen verilerle sunulan veriler örnekleme yöntemiyle karşılaştırılarak
kontrol edilir. Kontrol sonucu, sunulan verilerin MGM’deki verilerden farklı olması durumunda
ölçüm sonuç raporunda bu husus belirtilir.

c) Eksik veri tamamlamada kullanılan istatistiksel yöntemler (doğrusal enterpolasyon,
hareketli ortalama, korelasyon, basit ortalamalarının alınması ve ortanca değer kullanımı vb.)
ayrıntılı olarak EK-F’de belirtilir.

ç) Veri kaybı, % 20’den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20
veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalık verilerin toplam kayıt
sayısının % 20’si olarak kabul edilir.

d) Ölçüm sonuç raporlarının, MGM’ye teslim edilmesinden sonra başvuru yoğunluğu
ve başvuru sırası dikkate alınarak en fazla 30 (otuz) iş günü içerisinde değerlendirme ve onay
işlemleri sonuçlandırılır.

e) Rüzgar ölçüm sonuç raporunda; direğin en üst seviyesindeki ölçüm sonuçları kulla-
nılır. Rüzgar hız, yön ve güç hesaplamaları on dakikalık veriler kullanılarak yapılır. Yıllık or-
talama rüzgar hızı, hakim rüzgar yönü ile yönlere göre esme sayısı (frekans) ve güç bilgileri
belirtilir. MGM tarafından EK-4’ deki Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu onaylanır.

Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde

yapılır:
a) Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’da belirtilen formata uygun olarak güneş ölçüm

sonuç raporu hazırlanır. Bu raporla birlikte Başvuru Formu (EK-B) ve Rüzgar/Güneş Verisi-
Veri Tamamlama Bilgi Formu (EK-F) MGM’ye sunulur.

b) MGM’ye iletilen verilerle sunulan veriler örnekleme yöntemiyle karşılaştırılarak
kontrol edilir. Kontrol sonucu, sunulan verilerin MGM’deki verilerden farklı olması durumunda
ölçüm sonuç raporunda bu husus belirtilir.
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c) Eksik veri tamamlamada kullanılan istatistiksel yöntemler (doğrusal enterpolasyon,

hareketli ortalama, korelasyon, basit ortalamalarının alınması ve ortanca değer kullanımı vb.)

ayrıntılı olarak EK-F’de belirtilir.

ç) Veri kaybı, % 20’den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20

veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalık verilerin toplam kayıt

sayısının % 20’si olarak kabul edilir.

d) Ölçüm sonuç raporlarının, MGM’ye teslim edilmesinden sonra başvuru yoğunluğu

ve başvuru sırası dikkate alınarak en fazla 30 (otuz) işgünü içerisinde değerlendirme ve onay

işlemleri sonuçlandırılır.

e) Güneş Ölçüm sonuç raporundaki; global güneş ışınımı yıllık toplamı (kWh/m²), gü-

neşlenme süresi yıllık toplam saati (h) ve yıllık ortalama hava sıcaklığı (°C) onar dakikalık ve-

riler kullanılarak hesaplanır. Bu rapor (EK-6), MGM tarafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 10 – (1) MGM’ye sunulan ölçülen ve tamamlanan veri ve bilgilerin doğru-

luğundan ve güvenilirliğinden başvuru sahibi sorumludur. MGM hukuki olarak sorumlu de-

ğildir. Yapılan değerlendirmeler, başvuru sahibinin MGM’ye ilettiği veri ve bilgilerin doğru

olduğu kabul edilerek yapılır.

(2) Bu bölüm hükümleri kapsamında MGM’ye sunulan veriler ile ticari sır niteliğinde

olan bilgilerin saklanması ve korunması, MGM’nin sorumluluğundadır.

(3) MGM, üzerinden 3 tam yıl geçen veri kayıt sistemindeki günlük veriler üzerinde

her türlü tasarruf hakkına sahiptir. (Örnek; 08/02/2010 tarihinde ölçülen veri, 09/02/2013 tari-

hinden itibaren MGM tarafından kullanılabilir)

(4) Rüzgar ölçüm istasyonu koordinat bilgilerinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi ilgili firmanın sorumluluğundadır.

Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonunun özellikleri

MADDE 11 – (1) Rüzgar ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapılırken EK-C’ de,

güneş ölçüm istasyonunun kurulumunun kontrolü yapılırken EK-D’de belirtilen hususlar dik-

kate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 10/07/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan

“Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş

Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı ol-

duğu Bakan yürütür.
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—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetçilik Sınav Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, bir başkan yardımcısının
başkanlığında beş üyeden oluşur. Başkan ayrıca, üç yedek üye belirler. Asıl üyelerin herhangi
bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona ka-
tılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz

puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik
ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

(2) Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yu-
varlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen ha-
nelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır.

(3) Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir.
Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/1/2013 28539
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2014 Mayıs Günsüzleri             Kılıç 

1200-9 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Haziran 2014 

SALI 
Sayı : 29033 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2006/134  
Karar No : 2010/918 
Mahkememizin 04/11/2010 tarih ve 2006/134 esas 2010/918 karar sayılı Kararı ile Görevi 

yaptırmamak için direnme suçundan 5237 Sayılı TCK 265/1,43/1-2,63. maddesi gereğince 1 YIL 
6 AY HAPİS Cezası ile cezalandırılmasına dair verilen karar Justice-Florence Elizbeth’den olma 
1975 D.lu. Amerikan uyruklu MARK CHRİSTOPHER BLİSS’in, yurt içi adresine kararın tebliğ 
edilemediği, yurt dışı adresi bulunmadığından, 

1 - 7201 Sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 
itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 
verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup Yargıtay nezdinde temyiz yoluna 
başvurulabileceğine, temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği ilan olunur. 

 4866 
—— • —— 

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/412 
Karar No : 2014/188 
Elde ve Üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/05/2014 tarihli ilamı ile TCK 142/2-b maddesi 
gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezasına Karar verilen Kristyo Bonka ve Stora Selo’dan olma 
01/01/1983 Bulgaristan Doğumlu GERGİNA KRASTEVA ALEKSANDROVA ve Varban 
İvanka ve Ruse’den olma 01/01/1983 Bulgaristan doğumlu HRISTOVA GENOVEVA 
VARBANOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 4867 

————— 
Esas No : 2013/115 
Karar No : 2014/141 
Kilitlenmek sureti ile muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/04/2014 tarihli ilamı ile TCK 142/1-b 
maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
Karar verilen Mustafa ve Amina’dan olma 1990 Fas Doğ. MEHDI ELKHATTOUMI tüm 
aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 4868 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/320 

Karar No : 2013/245 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu Fahri ve Nevrıe oğlu, 31.07.1979 Asenovgrad- Bulgaristan D.lu. halen Radeckı No: 18 

Asenovgrad - Bulgaristan adresinde oturur MERGYUN FAHRI RAMADAN hakkında yapılan 

yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, TCK.61, 62, 52/2 maddeleri 

gereğince 10 ay hapis ve 200,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/2 maddesi 

gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının 

ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde 

edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının 

ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/3 maddesi gereğince sanığın 1 yıl süre ile denetim altına 

alınmasına, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre 

hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 

görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve 

nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık MERGYUN FAHRİ RAMADAN'a 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 4241 

————— 
Esas No : 2007/277 

Karar No : 2013/507 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Ahmet ve Meryem oğlu, 14.06.1975 Elbistan 

D.lu. Türkveren köyü, Elbistan-Kahramanmaraş adresinde oturur AHMET POLAT hakkında 

yapılan yargılama sonunda; sanığın 5237 sayılı Yasanın TCK. 204/1, 61, 62 maddeleri gereğince  

1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki 

yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum 

edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 

5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 

maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık 

hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde kasten yen bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair sanık AHMET POLAT'a tebliğ 

edilememiştir. 

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

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur. 4242 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/104 

Karar No : 2013/252 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu Alı ve Bedrıye kızı, 30.05.1982 Most D.lu. S.Stremovo-Kırcaali-BULGARİSTAN 

adresinde oturur, AYFER ALI SALIM hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı 

Yasanın 3/1, 4/2, 5237 sayılı Yasanın TCK. 61 ve 52/2 maddeleri gereğince 1 Yıl 6 Ay hapis ve 

1.800,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis 

cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan 

mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine 

varıldığından 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 

maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık 

hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde kasten yen bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık AYFER ALI SALIM'e tebliğ 

edilememiştir. 

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

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 4243 

————— 
Esas No : 2010/27 

Karar No : 2013/269 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Bulgaristan uyruklu 

sanık Yashar ve Mürvet oğlu, 08.06.1971 Dımıtr-Grad/Bulgaristan d.lu. olup halen Hrısto 

Gedanov Cad. No: 2, Dımıtr-Grad/Bulgaristan adresinde oturur MYUMYUN YASHAR 

DURMUSHALI hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 

3/1, TCK.nun 61, 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 1:000,00.-TL. Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, TCK. 51/2 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine 

ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında 

mahkememizce olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince 

tertip olunan hapis cezasının ERTELENMESİNE, TCK.nun 5 l/3 maddesi gereğince sanığın 1 Yıl 

süre ile denetim altına alınmasına, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve 

sosyal durumuna göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve 

uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu 

miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE, 5607 sayılı Yasanın 

13/a-b maddeleri gereği nakilde kullanılan X 6368 BB plakalı aracın kaçak eşyanın taşıma aracı 

yüküne göre miktar ve hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması ve 

naklinin bu aracın zorunlu kılması nedeniyle MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık MYUMYUN YASHAR DURMUSHALI'ya 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 4244 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/915-376 

Karar Tarihi : 27.08.2013 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : AS. CK. 66/1-a ,73, 5237 TCK.nun 62., 63 ve 5237 Sayılı TCK.nun 

231/5-8-10 Maddeleri 

Sanık Kimliği : İbrahim SANCAK; Mehmet ve Saadet 1985 D.lu, 

DİYARBAKIR/Sur Alabal Köyü Nüf. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 

27793553124) 

Karar : 5 (Beş) AY HAPİS CEZASI (5 yıl süre ile 5271 sayılı Kanunun 

231/5-8-10. Maddesi gereğince Hükmün Açıklamasının Geri 

Bırakılmasına) 

  4181 

————— 

Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 

bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 

sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri 

mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 

müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 

yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2012/564-190 ile 2013/749 Müt. 

Karar Tarihi : 16.07.2013 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : AS.CK.66/1-a, 5237 TCK.nun 62., 53/1, (53/1-c.) 5237 Sayılı TCK.nun 

231/5-8-10 Maddeleri 

Sanık Kimliği : Orhan YALÇIN; Selim ve Meryem 1988 D.lu, DİYARBAKIR/Lice 

Kelvan Mah. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 44047007028) 

Karar : 10 (On) AY HAPİS CEZASI (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 

231/5-8-10. Maddesi gereğince Hükmün Açıklamasının Geri 

Bırakılmasına) 4182 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya dönemi süresince Kalite ve İşletme Kontrol 

Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/65426 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 

24159/Merkez/ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 446 223 95 00 - 0446 223 9167 

c) Elektronik posta adresi  : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : turkseker @ gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı 

ve Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 90 gün 

(±%20 Toleranslı) 33 kişi ile çalıştırılması hizmet 

alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Kalite ve Kontrol 

Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı. 

c) İşin süresi : İşe Başlama Tarihinden itibaren 90 (Doksan) 

(±%20 Toleranslı) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/07/2014 Perşembe Günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamede belirtilmiştir. 

4.1. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler; İş deneyim belgesi İsteklinin son 

5(Beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin %30 oranında ihaleye konu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul 

edilecektir. 

4.3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı Erzincan Şeker 

Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir, ihaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

4.4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

4.5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

4.6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) 

takvim günü olmalıdır. 

4.7. Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5119/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:  

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen 

taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” 

yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir. 
 

İHALE KONUSU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

TANITIM 

DOKÜMANI VE 

ŞARTNAME 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİH 

VE SAATİ 

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 

Tuğlacıbaşı Mahallesi, 421 ada 

286 parselde kayıtlı 8.661,67 m2 

yüzölçümlü taşınmaz ile 421 ada 

285 parselde kayıtlı 19.338,18 m2 

yüzölçümlü taşınmazda Maliye 

Hazinesine isabet eden bağımsız 

bölümler (Kadıköy Taşınmazları) 

25.000.000.- TL 25.000.- TL 
15.07.2014, 

14:00 

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” 

usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate 

alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 

ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 

Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel 

Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar 

yatırılarak ve “Kadıköy Taşınmazları İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 

ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim 

gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen 

adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.  

4 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 - ADÜAŞ teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce 

duyurulur. 

6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7 - Yabancılara taşınmaz satışı tapu kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabidir. 

8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 

Tel: (312) 286 62 46     Faks: (312) 286 62 48 

www.aduas.gov.tr 

 5194/1-1 
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1 ADET CEBRİ ÇEKME FAN MOTOR STATOR SARGILARININ SÖKÜLEREK YENİ 

İMAL EDİLECEK BOBİNLERLE YENİDEN SARILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzde bulunan 1 adet Cebri Çekme Fan Motor stator sargılarının 

sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek 

satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2014/62082 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının Görülebileceği 

    İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Cebri Çekme Fan Motor stator sargılarının 

sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden 

sarılması işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi  : İşin başlamasına müteakip 55 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 07.07.2014 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: T.C. VAKIFLAR BANKASI 

YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 

gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 07.07.2014 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4886/1-1 
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LOKOMOTİF MUHTELİF KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/66222 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 15 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemeleri, teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03/07/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

03/07/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5088/1-1 

————— 

MUHTELİF KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2014/65660 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 2 Kalem (10 adet su deposu komple, 10 takım soğutma 

geri dönüş borusu komple) Lokomotif Muhtelif Kaynaklı 

Malzemeleri teknik şartname, teknik bilgi ve resimlere 

göre imal ettirilmek üzere satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/07/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

02/07/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5089/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 144,00 TL ile en çok 689.500,00 TL arasında değişen; 

25/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 

68.950,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında cep telefonu aksam ve 

parçaları, plastik hammadde, metal toka, batarya, elektronik kart, entegre, oto fren aksamı, 

bilgisayar boş kasası, ayakkabı tabanı, basınç şalteri, eldiven, çadır, mermer, demir, fotoğraf 

makinesi, fotoğraf makinesi aparatları, kol saati, kürk ceket ve kürk parçaları, buhar jenaratörü, 

cep telefonu kulaklık, batarya, şarj aleti, oyun makinesi, çakıl taşı, amaortisör, araba anteni, güneş 

gözlüğü, gazete kağıdı, karton kağıt, v kayışı, akü, elektronik aksam, testere ağızı, kereste, boru, 

konteynır, gaz yağı, meyveli içecek, ocak çakmağı, şanzıman, hasta bezi, oto lastiği, marş 

dinamosu, araba koltuğu, maytap, bilgisayar aksamları, gözlük çerçevesi, sigara filitresi, makaron, 

triko kazak-hırka, tırnak törpüsü, akaryakıt pompası, metal para sayma makinesi, tablet bilgisayar, 

çakmak, eşofman, vb. 42 (kırk iki) eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu 

Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/06/2014 tarihinde saat 09.30'da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan 

ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4956/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Deniş İri Devre Kömür Yıkama Tesisinin çalıştırılması hizmet 

alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111   

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

Ve Saati Süre 

1- 

Müessese Müdürlüğü Deniş İri Devre 

Kömür yıkama (lavvar) tesisinin 900 

vardiya ile komple çalıştırılması 

hizmet alımı işi. 

2014-65830 2014-1116 
26.06.2014 

14:00 

300 

iş günü 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. 

5 - No. 111   45500 Soma / MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı 

(1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir 

Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale 

dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 5122/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE IP KAMERA 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve IP Kamera, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5159/1-1 
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BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Kapalı Devre Televizyon Sistemi teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.06.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5160/1-1 
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9 KALEM TOPLAM 42 ADET SOĞUTMA ÜNİTESİ, KONDANSER VE  

EVAPORATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. DKK Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 9 kalem 42 adet 

Soğutma Ünitesi, Kondanser ve Evaporatör, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.07.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5161/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA  

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 265,07 TL, en fazla 37.789,50 TL; 25/06/2014 tarihine kadar 

yatırılması gereken güvence tutarıda en az 27,00 TL, en fazla 3.779,00 TL olan, cinsi, miktarı, 

özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek 

Oto, Jeep, Minibüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa-Açık Kasa) Tanker, Çekici, Yarı Römork 

cinsi 71 adet araç açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük 

ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 26/06/2014 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 

339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

 5162/1-1 

—— • —— 

CEBİRE BULONU VE TİRFON SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/65592 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000        0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Bölgemiz ihtiyacı olan 4.500 Adet 49E1 

Ray için Cebire Bulonu, 2.500 Adet 60E1 Ray için Cebire Bulonu ve 10.000 Adet 49E1 Ray için 

Tirfon satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 30/06/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu 

oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 20,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat,  

12 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5123/1-1 
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MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLATI İHALESİ 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Mersin Kan Bağışı Merkezi yeni hizmet binası tadilat, 

bakım onarım yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler;  

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA 

( 0 312 293 62 00) 

• Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü TOROS MH. 78102 SK. 

SERİNYILDIZ SİT. D-BLOK NO:4 ÇUKUROVA/ADANA (Tel: 0 322 232 97 92- 82)  

• Mersin Kan Bağışı Merkezi İSTİKLAL CD. ÖMER HAYKA İŞHANI ALTI NO: 1 

MERKEZ/MERSİN Tel: (0 324 239 41 39) adreslerinden 200,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 09.07.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 09.07.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 5186/1-1 

—— • —— 
BÖLGEMİZE BAĞLI, KABAKÇA VE OSMANELİ TRAFO MERKEZLERİNİN 

TADİLAT İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/65880 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kabakça ve Osmaneli Trafo Merkezlerinin (sipariş 

listesinde belirtilen, toplam 41 iş kalemi), tadilat işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 08/07/2014 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 

İSTANBUL’a 08/07/2014 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5070/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 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 Diş Hekimliği ile Fen-Edebiyat 

Fakülteleri Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 fotoğraf, 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), profesörlüğe başvuracak 

adayların (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın 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. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi Bölüm 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Diş 

Hekimliği 

Diş 

Hekimliği 
Ortodonti Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Ortodonti Anabilim 

Dalı alanında almış olmak, bu 

alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-

Edebiyat  

Türk Dili 

ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Eski Türk 

Edebiyatı Anabilim Dalı 

alanında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

 5184/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yakacık Mahallesi 1/1000 ölçekli Yakacık Köyü Güneyi uygulama imar planı değişikliği 

ilgililere ilanen duyurulur. 5182/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat 

Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’nin Edirne ve Kırklareli 

illeri sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/TEM-PTK-VEN/3839 hak sıra no.lu 

petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TEM-PTK-VEN/K/ 

E17-c2-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsat iktisabı için 21.05.2014 ve 22.05.2014 

tarihlerinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’nci fıkrası gereğince ilan olunur. 5169/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L43-d1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 11.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5170/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun N42-a1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 11.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5171/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L43-a3 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 11.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5172/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L41-c4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 11.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5173/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Siirt ve Batman illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3797 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 

olarak ARİ/TPO/K/L47-d2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 22.05.2014 

tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5174/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Kırklareli ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/3859 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğal gaz ile 

ilgili olarak ARİ/TPO/K/F18-b4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 23.05.2014 

tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5175/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3313 ve 3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen petrollü arazi ile 

ilgili olarak ARİ/TPO/K/L43-d3-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 03.06.2014 

tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5176/1-1 

————— 

Irmak Maden Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Van, Ağrı İlleri sınırları dahilinde 

sahip bulunduğu AR/IRM/4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677 ve 4678 hak sıra numaralı 8 

adet petrol arama ruhsatının müddeti 20.05.2014 tarihinde sona ermiştir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 5177/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

2014 YILI 3. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 

15.02.2004 tarihli ve 25374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına 

yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura 

ile yapılacaktır. 

A) GENEL ESASLAR 

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura 

sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır. 

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak 

(notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık 

Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 

06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya 

da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından 

vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. 

Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru 

sahibine aittir. 

4 - Bu Kuraya Başvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler, 

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 

değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler, 

d) Açıktan (ilk defa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, 

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan diş tabibi ve eczacılar,  

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul 

edilecektir. 

5 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanlar, 

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde 

belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar, 

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar 

ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, 

d) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 

Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar, 
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Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip 

kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya 

atamaları iptal edilecektir. 

6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden 

ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

7 - Özel sağlık tesislerinde çalışanların 15.08.2014 tarihi Cuma gününe kadar kurumlarıyla 

ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir. 

8 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının 

tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır. 

9 - Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

10 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen 

şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura 

ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER 

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte; 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır), 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe, 

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, 

f) Mal bildirim formu, 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 

ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel 

Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo 

şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, 

evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. 

Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde 

ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.  

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya 

esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir. 

C) KURA TAKVİMİ 
 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 

19 Haziran 2014 Perşembe 

(başvuru başlangıç tarihi) 
P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması 

25 Haziran 2014 Çarşamba 

(son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar) 

2 30 Haziran 2014 Pazartesi saat:18:00  Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati 

3 15 Temmuz 2014 Salı 

KURA TARİHİ (Yeri ve saati 

www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan 

edilecektir.) 

4 15 Ağustos 2014 Cuma saat:18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati  

 5181/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi 

ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama 

kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak 3 adet Yardımcı Doçent alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 

olmak, 

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 

tamamlamış olmak. 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 4 

(dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi 

gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri 

Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 

adrese şahsen, posta ve elektronik olarak yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru 

tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik 

belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 

Ulus Mahallesi, Öztopuz Caddesi, Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İstanbul 

Tel: 0212 287 89 79    Faks: 0212 287 20 03   E-Posta: mef@mef.edu.tr 

MEF ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

BÖLÜM 

KADRO 

UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Ekonomi Yrd. Doç. 1 Mikroekonomi alanında doktorasını yurtdışında 

yapmış olması veya yurtdışında en az iki yıl 

akademik iş deneyimi bulunması  

İşletme Yrd. Doç. 2 Finans alanında doktorasını yurtdışında yapmış 

olması veya yurtdışında en az iki yıl akademik 

iş deneyimi bulunması  

 5163/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Darulfunun Eğitim ve Dayanışma Vakfı (DEDAV) 

VAKFEDENLER: Sinan AKDENİZ, Arif Emre DENİZ, Hüseyin KAYA, Kenan MUYAN 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/03/2014 tarih ve E.2012/784, K.2014/120 

sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Mensubu olduğumuz yüce İslam’a ve üyesi olduğumuz insanlığa karşı 

sorumluluklarımızı doğru algılama, doğru anlama ve doğru anlatma gayesini kendisine rehber 

edinmiş vakıf kurucuları olarak özü ile sözü ile örnek ve üretken bir neslin yeniden inşası adına 

dini, milli, ahlaki, edebi, insani, içtimai, tarihi, ilmi ve kültürel değerlere bağlı eğitim ve öğretim 

hizmetlerine öncelik vermek ve bununla birlikte klasik cemiyet hayatımızda alma yönünde 

gelişen dayanışma ruhunun, yaşadığımız çağın şartları gereği verme üretkenliğine 

dönüştürülmesini sağlamak ve bu realiyeti örnek projeler geliştirerek yaygınlaştırmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli Fatih İlçesi, Kocadede Mahallesi, Silistre Mevkii, 

1378 ada, 18 parsel, bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm ve 50.000-TL (ellibin) nakit  

YÖNETİM KURULU: Hüseyin KAYA, Ahmet KAYA, İbrahim ALTINTAŞ, Kenan 

MUYAN, İsmail BAĞDATLIOĞLU, Bayram DEMİRBAŞ, Ali ERGİLİ  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye 

hesaplarının onaylanmasından sonra vakfın malvarlığı amaca en yakın başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5178/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Seydikemer İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Muammer Köken, Mehmet Güven, Osman Tabakcıoğlu, Ferah San, 

Fatma Turgut, Engin Maraşlı, Aslan Çıtır, Halil Kocabaş 

VAKFIN İKAMETGAHI: Seydikemer/ Muğla 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/03/2014 tarih ve E.2014/86, K.2014/138 sayılı 

kararı,  

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 

amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 

düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (ELLİBİN) nakit  

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 

intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5179/1-1 



17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/137486 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Rize/Merkez 

Adresi Müftü Mah. Menderes Bulvarı Tel-Faks 464 213 02 11-464 213 02 26 

Posta Kodu 53080 E-Mail caykur@caykur.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Türkeller Metal Ürünleri Geri 

Dönüşüm İnş. Gıda Nak. San. Tic. 

Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Sanayi Sitesi Keresteciler Blok 

No: 6 Tokat 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8770220043  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4118  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5209/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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17 Haziran 2014 – Sayı : 29033 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6458 Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye

Cumhuriyeti’nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki
Birlik Programı Olan Erasmus+’ya Katılımı ile İlgili Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
— Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli

Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik
— Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
— Türkiye Bursları Yönetmeliği
— Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar,

Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/52)
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/17)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/18)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/19)
— Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü

Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2014/25)

— Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar
ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ

— Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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


