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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6491
26 Şubat 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam

Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışiş-
leri Bakanlığının 27/5/2014 tarihli ve 4580098 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

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

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

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

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

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

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Temmuz 2014
CUMARTESİ
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TÜZÜK

Karar Sayısı : 2014/6505

Ekli “Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması

Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/3/2014

tarihli ve 3930 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

                   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

HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜNÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

MADDE 1 – 17/5/1984 tarih ve 84/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6477

İçişleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f)

bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen

Bakanlığın 22/5/2014 tarihli ve 1418 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

                    T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                        F. IŞIK

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

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

                İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6507

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Kasımlar HES

Şaltı-Serik TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet

eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak

hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 3/6/2014 tarihli ve 862 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamu-

laştırma Kanununun 27 nci maddesine 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
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Karar Sayısı : 2014/6530

Hatay İlinde tesis edilecek Şenbük Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla ekli

listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil

edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 21/5/2014

tarihli ve 14996 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                        F. IŞIK

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6535

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ku-

rulması; Millî Eğitim Bakanlığının 27/6/2014 tarihli ve 2689759 sayılı yazısı üzerine,

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6468
Ekli “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/5/2014 tarihli ve 2164 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                        F. IŞIK

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK
SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü
mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak
kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü
sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile

toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 64 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Bakan Yardımcısı: Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısını,
ç) Başkan: Konsey Başkanını,
d) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
e) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Konsey: Tüketici Konseyini,
ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,
h) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bun-

ların üst kuruluşlarını,
ı) Üye: Tüketici Konseyi üyesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler

Kuruluş
MADDE 4 – (1) Tüketicinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının

korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere
dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili mercilere iletmek amacıyla Tüketici Konseyi
kurulur. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanır.

Başkan ve üyeler
MADDE 5 – (1) Konsey, Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısı, Müsteşar

veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur:
a) Adalet Bakanlığından bir temsilci,
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir temsilci,
c) Avrupa Birliği Bakanlığından bir temsilci,
ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir temsilci,
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir temsilci,
e) Ekonomi Bakanlığından bir temsilci,
f) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci,
g) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci,
ğ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iki temsilci,
h) İçişleri Bakanlığından bir temsilci,
ı) Kalkınma Bakanlığından bir temsilci,
i) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir temsilci,
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j) Maliye Bakanlığından bir temsilci,
k) Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilci,
l) Sağlık Bakanlığından bir temsilci,
m) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir temsilci,
n) Hazine Müsteşarlığından bir temsilci,
o) Türkiye İstatistik Kurumundan bir temsilci,
ö) Türk Standartları Enstitüsünden bir temsilci,
p) Rekabet Kurumundan bir temsilci,
r) Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan bir temsilci,
s) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,
ş) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,
t) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci,
u) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden bir temsilci,
ü) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan bir temsilci,
v) Diyanet İşleri Başkanlığından bir temsilci,
y) Yükseköğretim Kurulundan bir temsilci,
z) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerinden birer temsilci,
aa) Türkiye Belediyeler Birliğinden bir temsilci,
bb) İşçi sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,
cc) Memur sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,
çç) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan bir temsilci,
dd) Türkiye Barolar Birliğinden bir temsilci,
ee) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir temsilci,
ff) Türk Eczacıları Birliğinden bir temsilci,
gg) Türk Tabipleri Birliğinden bir temsilci,
ğğ) Türk Dişhekimleri Birliğinden bir temsilci,
hh) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan iki  temsilci,
ıı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iki temsilci,
ii) Türkiye Bankalar Birliğinden bir temsilci,
jj) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden bir temsilci,
kk) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden  bir temsilci,
ll) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir temsilci,
mm) Türkiye Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,
nn) Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,
oo) Tüketici derneklerinden yirmi temsilci,
öö) Tüketici vakıflarından birer temsilci,
pp) Tüketici derneği üst kuruluşlarından ikişer temsilci.
Tüketici dernek temsilcilerinin seçimi
MADDE 6 – (1) Konseye katılacak tüketici derneklerince aşağıda yer alan bilgi ve bel-

gelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bir defaya mahsus
olmak üzere Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur:

a) Dernek kurucuları tarafından imzalanmış, ilgili kurumlarca onaylı dernek tüzüğü ve
kuruluş bildirimi,

b) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası,
yerleşim yerlerini ve tatbiki imzalarını gösterir yazı ve belgeler.

(2) İlgili dernekler, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerdeki de-
ğişiklikleri, değişiklik tarihini izleyen otuz gün içerisinde; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
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tarihten sonra kurulacak olan tüketici dernekleri ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan
bilgi ve belgeleri ilk genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Genel
Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(3) Konseye katılacak tüketici derneklerinin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını
gösteren listelerin ve il veya ilçe mülki idare amirliği dernekler birimi tarafından kütüğe kay-
dedildiğini gösteren belgelerin aslını veya onaylı nüshalarını her yıl Konseyin düzenlendiği
yılın ilk ayının son işgününe kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

(4) Tüketici derneklerinin, konseye katılabilmeleri için konseyin düzenlendiği yıldan
bir önceki yılın sonu itibariyle asgari bir yılını doldurmuş olmaları, halen faal tüketici derneği
vasfını taşımaları gerekir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kriterleri taşıyan tüketici derneklerin-
den, kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk üç dernek dörder, ilk üç dernekten sonra gelen kayıtlı
üye sayısı en fazla olan ilk sekiz dernek birer temsilci olmak üzere toplam yirmi kişi konseye
katılır.

Konseyin görevleri
MADDE 7 – (1) Konseyin görevleri şunlardır:
a) Tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanması ve çıkarlarının korunmasına ilişkin alınacak

tedbirler konusunda araştırma ve çalışmalarda bulunmak,
b) Tüketicinin sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi amacıyla

alınacak tedbirler ile Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri karara bağlamak
ve öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere aktarmak,

c) Tüketicinin korunması ile ilgili kanun teklifleri, yönetmelik ve tebliğler hakkında
görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,

ç) Tüketicinin korunması alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
d) Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla yazılı veya görsel materyaller

hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak,
e) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulunda görev-

lendirilecek üyeyi seçmek,
f) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.
Başkanın görevleri
MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Konseye ve divana başkanlık yapmak,
b) Konseyin toplanma, tarih, yer ve gündemini tespit etmek,
c) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek uygun görülenleri

görüşülmek üzere Konsey gündemine almak,
ç) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlamak,
d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek.
Sekretarya
MADDE 9 – (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Sekretaryanın görevleri
MADDE 10 – (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,
b) Konseyin raportörlük, dosyalama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
c) Konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek,
ç) Konsey tutanaklarını dosyalamak ve alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara ilet-

mek,
d) Başkanın veya Konseyin uygun göreceği diğer işleri yapmak.

5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma şekli
MADDE 11 – (1) Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Baş-

kanın gerekli görmesi veya üyelerin en az dörtte birinin Başkana yapacağı gerekçeli ve yazılı
başvuru üzerine de olağanüstü toplanır. Bu tür toplantılar, başvuru tarihinden itibaren en geç
iki ay içinde yapılır.

(2) Konseye davet, toplantı tarihinden en az bir ay önce gündem ile birlikte üyelere
gönderilir.

Toplantı yeter sayısı
MADDE 12 – (1) Konsey, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa, toplantı iki ay içerisinde yapılır ve toplantı yeter
sayısı aranmaz.

Oylama
MADDE 13 – (1) Konsey, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar,

oylama anında hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın
oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

(2) Kararların alınmasında açık oylama yapılır. Oylama sonucu alınan kararlar divan
başkanlığınca toplantı tutanağına geçirilir.

Gündem
MADDE 14 – (1) Konsey gündemi Başkan tarafından belirlenir. Gündem maddelerinin

görüşülmesine geçilmeden önce;  Konseyde temsil edilen kuruluşlardan en az beş tanesinin,
başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine, Konsey üyelerinin kabul etmesi ha-
linde gündeme madde eklenir.

(2) Gündemde yer verilecek hususlar şunlardır:
a) Toplantı divanının oluşması için bir başkan yardımcısı ile toplantı tutanaklarını dü-

zenleyecek iki katip üyenin seçilmesi,
b) Toplantı tutanaklarının yazılması ve imzalanması yetkisinin divana verilmesi,
c) Konsey gündemiyle ilgili rapor, tebliğ ve diğer belgelerin okunması, tartışılması ve

kararların alınması,
ç) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulunda görev-

lendirilecek üyenin seçilmesi,
d) Tüketicinin korunması ile ilgili diğer hususlar.
Divanın kuruluşu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Divan; Başkan ile Konseye katılan temsilciler arasından Konsey ta-

rafından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur.
(2) Divan; Konseyi gündeme uygun olarak yönetmek, oy sayımı yapmak, görüş ve öne-

riler ile alınan kararları açıklamak, bunların tutanağa kaydedilmesini sağlamakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan giderler, Bakanlık

bütçesinden karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüke-

tici Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (g) ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) ve (o) bentleri eklen-
miştir.

“g) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim yabancı, azınlık ve özel
eğitim okullarından Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara
ve Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre grubu belirlenen okulları, milletlerarası özel
öğretim kurumları, çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri
kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,”

“l) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Bir öğretim yılı veya dönem içinde ücretsiz
öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri,”

“n) Dönüşüm programı: 14/3/2014 tarihi itibariyle Kanun hükümlerine göre dershane
veya öğrenci etüt eğitim merkezi olarak faaliyet göstermekte iken 1/9/2015 tarihine kadar özel
öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin başvuru süreçlerinin, değerlendirme kriterlerinin,
kurucuların dönüşmek istedikleri okul ve kurum ile dönüşümü tamamlayacakları süreye ilişkin
taahhütlerinin yer aldığı programı,”

“o) Temel Lise: Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında dönüşüm programına alınan
kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna
kadar devam eden ortaöğretim özel okullarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “belirlendiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel kurul veya” ibaresi eklenmiş, (d),
(h) ve (i) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan
“Anadolu sağlık meslek lisesi” ibaresi “Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri ala-
nı” şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına (o) ve (ö) bentleri eklenmiştir.

“d) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve reha-
bilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya
A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si”

“h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı ör-
neği; kurum binası kiralık ise binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda
öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî
eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın
bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat malikleri kurulu mu-
vafakat belgesi. (Belgede her kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin im-
zaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin
apartman yöneticisinin imzası bulunur.)”

“i) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin
beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içeri-
sinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun
alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının
da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce
onaylı protokol.”
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“o) Dönüşüm programına alınan kurumlardan dönüşüm programına alındığına ilişkin
Genel Müdürlükçe düzenlenecek Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14).”

“ö) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda okul aç-
mak amacıyla başvuran kurucular 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar okul binalarını
Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun hale getire-
ceğine veya standartlara uygun başka bir binaya nakil yapacağına ilişkin noter onaylı dönüşüm
taahhütnamesi.”

“(4) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna
göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun
eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti hâlinde
söz konusu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca vali-
likçe kapatılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “birer” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında
yer alan “(EK-3)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve (EK-3/A)” ibaresi eklenmiş ve aşağıdaki
yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“(1) Yapılan müracaatın; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve gruplarına göre Genel
Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel
Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uy-
gun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki maarif müfettişi,
maarif müfettişi sayısı beş ve daha az olan illerde ise bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü
görevlendirilir.”

“(2) Maarif müfettişlerince görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde
düzenlenen inceleme raporunda, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi
hâlinde, okullara ilişkin dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara ise
valilikçe beş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) ve
(EK-2/A) düzenlenir.”

“(7) Okulların grupları, Genel Müdürlükçe belirlenen bina standartlarına göre bir yıllık
geçici süre için belirlenerek kurum açma izninde (EK-3/A) belirtilir. Bir yıllık süre içinde Genel
Müdürlükçe belirlenen ve internet sayfasında yayınlanan Özel Okullar Değerlendirme Yöner-
gesine göre Genel Müdürlükçe veya maarif müfettişlerince yapılan denetim sonucunda düzen-
lenecek rapor doğrultusunda valiliğin uygun görüşü de dikkate alınarak hazırlanan sertifikaya
göre okulun grubu belirlenerek kurum açma izni (EK-3/B) yeniden düzenlenir.”

“(8) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019
eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek olan okulların 1/9/2015 tarihine
kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekir.”

“(9) Dönüşüm programına alınan kurumlardan okul için düzenlenen kurum açma izni
ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile mevcut kurumlarının kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.”

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

“(1) Kurumlara, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel
amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine
uygun, belli bir anlam taşıyan ve Türkçe ad verilir. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer
kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fık-
ralar eklenmiştir.

“(3) Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim ku-
rumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilir.”

“(4) Geçici kapatma cezaları okullarda ders yılı bitiminden, diğer kurumlarda ise ve-
rildiği ayı izleyen ayın birinci iş gününden itibaren uygulanır. Geçici kapatma cezası verilen
kurumlar bu süre içerisinde eğitim öğretim faaliyeti ve öğrenci/kursiyer kaydı yapamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Akşam liselerinde hafta içi saat 17.00’den sonra öğretim yapılır. Okulda cumartesi
günleri de öğretim faaliyeti yapılması halinde buna ilişkin haftalık çalışma saatlerini gösteren
çizelgeler, valilikten izin alınarak uygulanır.”

“(4) Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzak-
tan öğretim yapan kuruluşlar yıllık çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren
çizelgelerini ve eğitim personelinin listesini valiliğe gönderir.”

“(5) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019
eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar dışındaki tüm okullarda nor-
mal öğretim yapılır ve öğretim seviyesine göre dengi resmî okullardaki ders saati süresi uygu-
lanması esas alınır. Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde farklı uygulamalar da yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulu kullanım hakkının tamamı
okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olan binalarda açılır.”

“c) Okullar,
1) Bahçesi bulunan inşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan

müstakil binalarda ya da bahçe içerisinde tamamı okul olarak kullanılan aynı binanın birbirine
geçişi olmayan farklı bloklarında okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, fen ve sosyal bilimler
liseleri ile diğer ortaöğretim kurumlarından sadece biri,

2) Bahçesi bulunan ve müstakil binalarda; okulöncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul ya da
ortaokul ve ortaöğretim okulu veyahut birden fazla ortaöğretim okulu (fen ve sosyal bilimler
liseleri hariç) birlikte,

3) Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun
ölçülerde bahçesi bulunmayan okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya Anadolu lisesinden
sadece biri en az 250 m2 bahçesi bulunan müstakil binalarda,

4) Dönüşüm programına alınan kurumlardan faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yı-
lının sonuna kadar devam edecek olan okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve temel lise tü-
ründen sadece biri mevcut binalarında veya farklı binalarda

açılabilir. Yukarıdaki şartlar dikkate alınarak okullar standart alanlarına göre gruplan-
dırılır.”

“ç) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bahçesi bulunan ve müstakil binalarda,
diğer kurumlar ise bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst
katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde
tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.”

“(2) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın
zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör bulunması gerekir. Asansörün engelliler
için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Okul ön-
cesi eğitim kurumları” ibaresi “Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı
binalarda açılan okullar ile okul öncesi eğitim kurumları” ibaresi olarak ve ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte kullanı-
labilir. Aynı kurucu tarafından farklı seviyelerde okulların aynı binada açılmak istenmesi du-
rumunda; giriş-çıkış, merdiven, oyun bahçesi, tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı düzenlenir.
Ancak, ilkokul ve ortaokul veya ortaokulla ortaöğretim okulunun aynı binada açılmak istenmesi
durumunda; tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı ayrı düzenlenir. Aynı katta birden fazla okul
açılamaz. Milletlerarası okullar diğer okullarla aynı binada bulunamaz. Aynı binada aynı kurucu
tarafından başka bir okul açılabilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisi bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d), (e), (g), (ğ), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerle mü-
racaat eder. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre valilikçe gerekli inceleme yapılarak açıl-
ması uygun görülen okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte kurum açma izni ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun gö-
rülen okullara, beş iş günü içinde yine Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş kayıt tarihinden itibaren
hesaplanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumuna program ilavesi yaptırmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi;
a) Dilekçe,
b) Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çi-

zilmiş yerleşim planı ve CD’si,
c) Okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim

ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,
ç) Programa ait araç ve gereç listesi,
d) Okullara ilave edilecek her program için en az dört derslik ve uygulama derslikleri,
e) Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına

dair kurucunun yazılı beyanı ile valiliğe başvurur.”
“(3) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtil-

mesi hâlinde, okullar dışındaki kurumlara beş iş günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) düzenlenir. Okullarda ise hazırlanan
dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça okullara beş iş günü içinde kurum
açma izni (EK-3/A) düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-2)

veya (EK-3)” ibareleri “(EK-2) ve (EK-2/A) veya (EK-3), (EK-3/A) ve (EK-3/B)” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri

dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı
zamanlarda ücretli veya ücretsiz, kısa süreli geçici ve Kanun kapsamına girmeyen eğitim içe-
rikli kültürel faaliyetler kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılabilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi üzerine ya da Ba-
kanlıkça hakkında kademeli kapatma kararı verilen okul, kararın verildiği tarihi takip eden öğ-
retim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere okulun mevcut öğrencileri normal sü-
resi içinde mezun oluncaya veya nakil ve diğer nedenlerle ayrılıncaya kadar kademeli olarak
kapatılır.”

“(2) Hakkında Bakanlıkça kademeli kapatma kararı verilen okulun, kapatılmamış sı-
nıflarına naklen öğrenci alınabilir.”

“(3) Bakanlıkça sürekli kapatma kararı verilen okullar hakkında kademeli kapatma uy-
gulanamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait
aynı bina veya kampüste bulunan (Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya
farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar
hariç);

a) Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,
b) Ortaokul ile lise,
c) Birden fazla ortaöğretim okulu
bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya

kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. Bir kurucuya ait aynı il sınırları içeri-
sinde bulunan okulların eğitim ve öğretim dışındaki yönetim ve organizasyon planlaması için
kurucu tarafından ihtiyaca göre personel görevlendirilebilir.”

“(4) Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumları arasındaki koordinasyonu ve ku-
rumlarda eğitim öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrenci/kursiyerlerin en iyi şekilde ye-
tiştirilmesini sağlamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya özel sektörde iki yıldan az
olmamak kaydıyla yöneticilik görevi yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardım-
cısı görevlendirebilir. Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumları dışındaki ku-
rumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olması gerekir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kurumlarda yürütülen tüm
iş ve işlemlerden kurum müdürü ile birlikte sorumludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
iki, dört ve beş numaralı alt bentleri ile (ç) bendinin üçüncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak
müdür yardımcısı,”

“4) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda öğrenci sayısı 250
ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara
rehber öğretmen,”

“5) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının 500 ve daha fazla ol-
ması halinde ikinci rehber öğretmen,”

“3) Kurumun faaliyet göstereceği sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanların her
biri için ayrı ayrı öğretmen, uzman öğretici ve/veya usta öğretici,”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim
personelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diğer personelin” ibaresi eklenmiş, dördüncü,
altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Okullarda görevli öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman
öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam
40 saate kadar ders okutabilir. Mesleki ve teknik liseler ile okul öncesi eğitim kurumlarında
ise öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticilerin toplam haftalık
ders saati sayısı dengi resmî örgün eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği aylık
karşılığı ve ders saat ücretli girebileceği toplam ders saati sayısını geçemez. Okul öncesi eğitim
kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil
eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün ders okutabilir.”

“(6) Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli
olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada toplam 12 saat
ders okutabilir.”

“(7) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde bu Yö-
netmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edil-
memiş olma şartı aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen per-
sonelin belgeleri en geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince
saklanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin
(1) numaralı alt bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı
fıkra eklenmiştir.

“1) Alanında eğitim aldığına ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge veya sertifikası ile
lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,”

“ (2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince millî eğitim müdürlüğüne
gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Ba-
kanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenle-
nerek ilgili valiliklere gönderilir. Yabancı uyruklu öğretmen ve uzman öğreticinin yurt dışından
alınmış lisans ve lisansüstü diploma veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin
Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenir. Ancak öğretmenin ülkesinin resmi makam-
larından öğretmen olduğuna ilişkin resmi belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı
örnekleri olması halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi istenmez. Yabancı
uyruklu usta öğreticiye ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler, Genel Müdürlükçe
Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun ta-
nınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir.”

“(3) Yabancı uyruklu usta öğreticinin diplomasına sahip olduğu yükseköğretim kuru-
munun, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmadığının bildirilmesi durumunda, Bakanlık,
çalışma izninin iptali için durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Ayrıca ge-
reği ilgili valilikten istenir.”

“(6) Yabancı uyruklu eğitim personeline şartlarını taşıdığı sadece bir alanda ve bir ku-
rumda görev verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İlkokullarda sınıf öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek
isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. İlkokul dördüncü sınıflarda sınıf
öğretmeni bulunması şartıyla ayrıca alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticiler ile diğer okullarda
ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebilir. Okul-
larda görevlendirilen usta öğreticiler ise dersin öğretmeniyle birlikte haftada 40 saate kadar
derse girebilirler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde
yer alan “veya ilköğretim okulu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan
mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,”

“a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan
mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “veya kaymakamlıktan geçici olur
veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline,
başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam ders
saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile okul öncesi
eğitim kurumlarında ise eğitim personelinin toplam haftalık ders saati sayısı asıl görevli aylık
ücretli olarak çalıştığı kurumun dengi resmî örgün veya yaygın eğitim kurumunda eğitim per-
sonelinin girebileceği ders saati sayısını geçemez.”

“c) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir
kurumda çalışmayanlara kurumlarda haftada 40 saati, mesleki ve teknik liseler ile okul öncesi
eğitim kurumlarında ise dengi resmî okul öğretmenlerinin haftada girebileceği ders saati kadar
ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personeli olma nitelik ve şartlarını taşıyan ve özel sek-
törde çalışanlara iş yerlerinin izni ile haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi ve-
rilebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan
mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile altıncı fıkra-
sında yer alan “veya geçici olurun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmez.”

“(3) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate
alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yap-
ma nitelik ve şartlarını haiz biri, valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi
üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler, vekâlet ettikleri
personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse girebilirler.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürür-
lükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki
yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(3) Okullar dışındaki diğer kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları
uygulanır. Kurslarda ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde
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eğitim verilemez. Kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerinde düzenlenecek 20 ders saatini geç-
meyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun
bulunması durumunda gerçekleştirilir.”

“(4) Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde öğrenci ve
kursiyer başarısının tespitine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. Kurslar, uzaktan öğretim ku-
rumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde sınavlarda başarı gösterenlere Bakanlığımız Milli
Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi (EK-6)
düzenlenir.”

“(7) Okullarda haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında ve/veya cumartesi
günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilir.”

“(8) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgileri dikkate
alınarak haftalık eğitimlerinin en az yüzde ellisi sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanlarda
verilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde
açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamaz.”

“(3) Kanunun ek birinci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilebilmesi
için e-okulda o derslikte en az 12 öğrenci kayıtlı olması gerekir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Özel okullarda Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen Türk vatandaşlarının günlük

yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde eğitim ve öğretim yapıla-
bilir. Bu okullarda:

a) Farklı dil ve lehçelerde okutulacak dersler Bakanlıkça belirlenir.
b) Okulun seviyesine göre Bakanlıkça onaylanan dersler ve öğretim programları ile

haftalık ders dağıtım çizelgeleri uygulanır.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının

ilk paragrafı ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi,
dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiş, dokuzuncu fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Okullardan, kayıt bölgesi şartı dışında dengi resmî okulların tabi oldukları yönet-
melik hükümlerini uygulayacaklar, ayrıca kurum yönetmeliği düzenlemezler. Ortaöğretim okul-
larına öğrenci kaydı ve nakli başvuru öncelik sırasına göre veya ortaöğretime yerleştirmeye
esas puana göre yapılır.”

“Dengi resmî okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerinden farklı uygulama yap-
mak isteyen okullar, Bakanlık tarafından onaylı kurum yönetmeliklerine göre kayıt ve nakil
işlemlerini gerçekleştirirler. Ortaöğretim okullarına öncelikle aynı kurucunun ortaokulundan
mezun olanlar, başvuru öncelik sırası veya ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre
yerleştirilir. Bu durumdaki okullar tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak kurum yönet-
melik taslaklarında;”

“c) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık hizmetleri alanında her sınıf düzeyin-
deki öğrenci sayısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen
protokolde yer alan hastanede görevli meslek gruplarına göre sağlık personeli sayılarının ya-
rısını geçemez. Ayrıca, her asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeni için dokuzuncu
sınıflar hariç en fazla iki şubeye öğrenci kaydı yapılabilir.”

“d) Temel liselerin dokuzuncu sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren-
lerin kaydı yapılır. Dokuzuncu ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan or-
taöğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılır.”
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“Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı
öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde otuzunu geçemez. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da
kurum kontenjanından fazla olamaz.”

“(11) Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS’te oluşturulan
elektronik modüller üzerinden yapılır.”

“(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerine 12 yaş ve altındaki öğrencilerin kaydında; T.C.
kimlik numarası, öğrenci belgesi veya kurumca onaylı örneği istenir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin başlığı “Merkezi ortak sınavlar”
olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci
ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Mü-
dürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim
ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme gi-
derlerine göre tespit ederler. Ancak, okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim
öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında
artış yapılarak belirlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde yer alan “yetiştirme” ibaresi
“takviye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “Dershaneler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka
hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursi-
yerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ay-
rılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve sa-
atlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde
belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile hak-
larında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.”

“(3) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu
olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye
uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün
olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci
ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp
veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma,
bakım veya barınma kararı verilen çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş
ve davranış notunun tam olması şartları aranır.”
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“(2) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk
ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen
çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılan-
ların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge is-
tenir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-
miştir.

“(4) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler
MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “okul
ve dershanelerde” ibaresi “okullarda” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen
harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında ko-
ruma, bakım veya barınma kararı verilen çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(3) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında
burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez.”

“(5) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler ba-
şarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burs-
lu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemez.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler
MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 64 – (1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğ-

renci ve kursiyerlerin kılık ve kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir.”
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesine aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dör-

düncü fıkralar eklenmiştir.
“(2) Özel öğretim kurumları, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldık-

ları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde denetlenir. Bu denetim, kurumun açılışında inceleme
raporunu düzenleyen maarif müfettişlerince yapılamaz.”

“(3) Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre yapılan denetimler sonucunda du-
rumunda değişiklik olduğu tespit edilen okulların grupları durumuna uygun grupla değiştirilir.”

“(4) Dönüşüm programına alınan okullar ve diğer özel öğretim kurumları maarif mü-
fettişlerince her yıl denetlenir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“Ağustos” ibaresi “Temmuz” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(4) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 35’i Kasım,
% 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında okula ödenir.”
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MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Kanunun Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği
EK MADDE 2 – (1) Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl Temmuz ayında Maliye

Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler
için (Ek-10) de yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir.
Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğre-
nim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir bu-
çuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir.

(2) Eğitim ve öğretim desteği, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğren-
cilerden yaşları 48-66 ay arasında olmak üzere en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince, diğer
okullarda ise okulun öğretim süresi kadar verilir. Nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise eğitim
ve öğretim desteği süresi okulun kalan öğretim süresinden fazla olamaz.

(3) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler Ağustos
ayının ilk haftası içerisinde, MEBBİS’te oluşturulan modül üzerinden müracaat ederler. Eğitim
ve öğretim desteği verilecek okullar ve asil öğrenciler ile bu öğrenci sayısının yüzde onu kadar
yedek öğrenci, Eylül ayının ilk iş gününe kadar Ek-11 ve Ek-12’deki formlara göre tespit edilir.
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak okullar ve öğrenciler Genel Müdürlük internet
sayfasında duyurulur.

(4) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, MEBBİS’te oluşturulan
modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir.

(5) Öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, Eylül ayının son
iş gününe kadar okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerekir. İle ayrılan eğitim ve
öğretim desteği alacak öğrenci sayısının tamamının kullanılmaması durumunda, ailesi sağlık
veya zorunlu bir nedenle nakil olan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlandırılabilir.

(6) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencinin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık
raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olması
gerekir.

(7) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim öğretim desteği verilen
okullar ile ücretsiz veya burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

(8) Tespit edilen okulların dersliklerine göre eğitim ve öğretim desteği verilebilecek
öğrenci sayıları, okulun Eylül ayının üçüncü iş günü dersliklerinde kayıtlı olan öğrenci sayıları
esas alınarak belirlenir.

(9) Ek-11 ve Ek-12’deki formlara göre yapılacak değerlendirmede eşitlik olması duru-
munda, derslik düzeyinde boş kontenjanı fazla olan okullar, öğrencilerde ise öncelikle bir ön-
ceki yılın yıl sonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz de-
vamsızlığı az olan tercih edilir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci
tercih edilir.

(10) Söz konusu eğitim ve öğretim desteğini sunan ve yararlananlardan gerçek dışı be-
yanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet verenler hakkında Kanunun Ek-1 inci
maddesi hükümleri uygulanır.

(11) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 35’i Kasım,
% 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında okula ödenir.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Dönüşüm programına başvuru, değerlendirme, programa alınma, programdan

çıkarılma
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 14/3/2014 tarihinde faal olan dershaneler ile öğrenci etüt

eğitim merkezleri kurucularından isteyenler dönüşüm programına başvurabilecektir.
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(2) Başvurular, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 2/6/2014 tarihinden itibaren Ba-
kanlıkça belirlenen dönemler halinde 1/9/2015 tarihine kadar MEBBİS’te oluşturulan Dönüşüm
Programı Modülü üzerinden yapılır. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde ol-
maksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları
şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu
temsilcisi müracaat eder.

(3) Modül üzerinden onaylanan başvurular, Genel Müdürlükte oluşturulan inceleme ve
değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna (Ek-13) göre de-
ğerlendirilerek, her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulur. Aynı
ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok ders-
hanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun
Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek
olanının puanıdır. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun görülen ve dönüşüm
programına alınan kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14) düzenlenir.

(4) Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu/kurucu temsilcilerinden başvuru
esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılır. Bu kurumların ku-
rucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma
izni verilmez.

(5) Dönüşüm programına başvuru ve diğer iş ve işlemler Bakanlıkça yayınlanan 5580
sayılı Kanun Kapsamında 14/3/2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler ile Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirlenir.

(6) Bir araya gelip yeni bir şirket tüzel kişiliği oluşturarak dönüşüm programına baş-
vurmak üzere aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren
birden çok dershanenin kurucuları için 22 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan hüküm uygulanmaz.

(7) Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, ör-
gün eğitim kurumu değilse Kanunda ön görülen desteklerden yararlanamaz.”

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma ka-
yıtları yapılan ve ücretleri tahsil edilen öğrenciler hakkında 55 inci maddenin üçüncü fıkrası
hükmü uygulanmaz.”

“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma
izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kontenjan değişikliğini gerektiren her-
hangi bir başvurusu olmaması durumunda 51 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü
uygulanmaz.”

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Okullarda, 2014-2015 öğretim yılında Pazar günleri kendi
öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmelikte geçen “il eğitim denetmeni” ibareleri “maarif mü-
fettişi”, “il eğitim denetmenleri” ibareleri “maarif müfettişleri”, “il eğitim denetmenlerince”
ibareleri “maarif müfettişlerince” olarak değiştirilmiş ve “millî eğitim denetçileri” ibareleri
Yönetmelik metninden çıkartılmıştır.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-1), (Ek-2), (Ek-3), (Ek-5), (Ek-7) ve (Ek-8)
ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-2/A), (Ek-3/A), (Ek-3/B), (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13)
ve (Ek-14) eklenmiştir.

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 71 – (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları,

51 inci maddesinin on birinci fıkrası, 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 59 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası ve 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 1/9/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 50 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 51 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ
GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatı

kadrolarına sürekli görevle atanacakların seçimi, atanması ile görev ve sorumluluklarına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrola-

rına sürekli görevle atanacak eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Eğitim ataşesi: Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları nezdindeki yurt

dışı ihtisas birimlerinden eğitim ataşeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve eğitim ataşesi
kadrolarında bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

ç) Eğitim müşaviri: Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri nezdindeki yurt
dışı ihtisas birimlerinden eğitim müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve eğitim mü-
şaviri kadrolarında bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

d) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi,
ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,

e) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
f) Okul: Eğitim işbirliği ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığınca

yurt dışında açılan okullar ile eğitim-öğretim faaliyetleri Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde
veya gözetiminde yürütülen okulları,

g) Yurt dışı teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları nez-
dindeki eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Atanacaklarda Aranacak Şartlar

Genel şartlar
MADDE 5 – (1) Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelde aranacak

genel şartlar şunlardır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile 68 inci

maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.
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b) Aylıksız izinli geçen süreler hariç, atanılan tarih itibarıyla en az bir yıldır fiilen Ba-
kanlık merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışıyor olmak.

c) Görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmî dilini veya Almanca, Fransızca ya da
İngilizce dillerinden birini bilmek. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından son üç yıl içerisinde en az yetmiş puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgeye sahip bulunmak.

ç) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
d) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen dillerin resmî dil olarak konuşulduğu ülke-

lerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eği-
timini tamamlayanlar, resmî dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler ile Ba-
kanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatına sürekli
görevle atanmalarında, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hizmet süresi ve aynı fıkranın
(c) bendinde belirtilen yabancı dil şartı aranmaz.

Özel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolardan;
a) Eğitim müşaviri kadrolarına atanabilmek için genel şartların yanında aşağıdaki alt

bentlerde belirtilen şartlardan en az birini taşımak gerekir:
1) Bakanlıkta; Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel

Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu
Üyesi, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Millî Eğitim Müdürü ve Bakanlık Müşaviri kad-
rolarında fiilen görev yapmış olmak.

2) Öğretim üyesi olarak görev yapıyor olmak.
3) Millî Eğitim Uzmanı, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri kadrolarında fiilen görev yapı-

yor olmak.
b) Eğitim ataşesi kadrolarına atanabilmek için genel şartların yanında bu maddenin bi-

rinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kadrolarda veya Maarif Müfettişi, İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı ya da İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında fiilen görev yapmış olmak şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Eğitim

Atama
MADDE 7 – (1) Eğitim müşaviri veya eğitim ataşesi kadrolarına atamalar, 23/4/1981

tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun 4 üncü
maddesine göre Dışişleri Bakanının da imzasının bulunduğu müşterek kararla yapılır.

(2) Haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması ya da aylıktan kesme veya daha
ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların yurt dışı göreve atanmaları, so-
ruşturma veya kovuşturma sonucuna kadar ertelenir.

Atananların görev süreleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan eğitim müşaviri ve eğitim

ataşelerinin yurt dışı görev süreleri üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakan
onayıyla bir katına kadar uzatılabilir.

(2) Görev süresi sona erenler, Bakanlıkça durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
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Atamaya engel haller
MADDE 9 – (1) Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt içinde veya yurt

dışında yıkıcı ve bölücü örgütlerle işbirliği yapanlar ile haklarında bu görevlere atanmaya engel
teşkil edecek suçlardan mahkûmiyet kararı verilmiş olanlar yurt dışında görevlendirilemezler.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlar, yurt içi göreve dönmelerinin üzerinden
en az iki yıl geçmeden yeniden atanamazlar.

(3) Yurt dışı göreve, süre uzatmaları hariç en fazla iki kez atanılabilir.
Atananların yurt içi göreve döndürülmeleri
MADDE 10 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarında görev yapmakta olan-

lardan;
a) Haklarında bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarına engel olacak nite-

likteki bir suçtan kovuşturma veya soruşturma açılanlardan, kovuşturma veya soruşturma so-
nucunda suç işlediği sabit olanlar,

b) Bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
c) Bakanlıkça belirlenecek performans değerlendirmesine göre görevlerinde başarılı

olmadığı veya Devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve
faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler,

bu Yönetmelikte belirtilen süre beklenmeksizin yurt içinde durumlarına uygun göreve
döndürülür. Bu kişiler, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere tekrar atanmak üzere başvuruda
bulunamaz.

Personelin eğitimi
MADDE 11 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına atananlar, atandığı

görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tâbi tutulur.
(2) Eğitimin kapsamı ve hizmet içi eğitime ilişkin diğer hususlar Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Genel Müdürlüğünce belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevler ve Sorumluluklar

Görevler ve sorumluluklar
MADDE 12 – (1) Eğitim müşaviri, ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin, ya-

pacağı iş bölümü çizelgesine göre, kendisine bağlı personel vasıtasıyla yapılmasından ve eğitim
müşavirliği adına temsil ve ağırlama görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Eğitim ataşesi, eğitim müşavirinin yaptığı iş bölümüne uygun olarak kendisine ve-
rilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Eğitim müşavirinin geçici olarak görevden ay-
rılması hâlinde ona misyon şefinin onayı ile eğitim ataşelerinden birisi vekalet eder.

(3) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesinin başlıca görevleri şunlardır:
a) Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak.
b) Yurt dışı teşkilatı bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlem-

lerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli
tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

c) Görev alanında bulunan, Bakanlıkça açılan her derece ve türdeki okullarda ders ki-
tapları ve diğer araç-gereçlerin zamanında temini için gerekli tedbirleri almak.

ç) Okullarda ve diğer eğitim kurumlarında yapılan sınavlar ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından yapılan sınavların zamanında ilgili kurumlara duyurulmasını, sınav yerlerinin tes-
pitini ve sınavların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.
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d) Görev alanında bulunan okullar ile Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezleri ve
diğer eğitim kurumlarında görevli eğitim personeli için personel dosyası tutmak, bu konuda
Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut yönetici ve öğretmen sayılarını ve gelecek öğ-
retim yılı için gerekli ihtiyacı ilgili makamlara zamanında bildirmek.

e) Okullar ve diğer eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin üstün başarılı
olanlarını tespit etmek, taltif edilmeleri için ilgili makamlara teklifte bulunmak.

f) Görev alanında bulunan okul ve diğer eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğ-
retmenlere gerektiğinde yetkisi kapsamında bulunan disiplin cezalarını vermek.

g) İlgili ülke ve kuruluşlarla eğitim alanında ilişkileri geliştirmek.
ğ) İlgili ülke makamları ile imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtları

ve daimi komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesini, alınan kararların uygulanmasını izlemek
ve değerlendirmesini yapmak.

h) İlgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen eğitimin amaçlarının okul ve diğer eğitim
kurumlarında gerçekleştirilmesini sağlamak.

ı) Ortak Türk Dili ve Türk Tarihi alanlarındaki çalışmaların yaygınlaştırılmasını ve ya-
rarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

i) Öğrenim görmek üzere ilgili ülkeye giden Türk öğrencilerle ilgili her türlü işlemleri
yürütmek, istatistiklerini tutmak, ülke yetkilileri nezdinde sorunlarının çözümü yönünde giri-
şimlerde bulunmak.

j) Öğrenim görmek üzere ilgili ülkeden ülkemize gelecek öğrencilerle ilgili olarak se-
çim, sınav, denklik ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek.

k) Okullarda ve diğer eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının hazırlan-
masını ve geliştirilmesini sağlamak, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için
ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve çözümlenmeyen hususlarda Bakanlığa ra-
por sunmak.

l) Bakanlıkça açılan Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezlerinde yapılan çalışma-
ların geliştirilmesini, denetlenmesini, merkezlerin daha verimli çalışması için gerekli tedbirlerin
alınmasını ve ilgili makamlara bildirilmesini sağlamak.

m) Okullar ve diğer eğitim kurumlarının çalışma takvimini hazırlatmak ve uygulanma-
sını sağlamak.

n) Okullardan ve diğer eğitim kurumlarından gelen bütçe tekliflerini incelemek, değer-
lendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak.

o) Yurt dışı teşkilatına ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf iş-
lemlerini yapmak, bu konudaki işlemleri denetlemek.

ö) Öğrenim amacıyla ülkemizden ilgili ülkeye giden öğrencilerle ilgili istatistiki bilginin
toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak, bunlarla ilgili formları kayıtlara uygun şekilde
doldurmak, ilgili makamlara bildirmek.

p) Okullara ve diğer eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerle ilgili istatistik bilgileri
toplamak, değerlendirmek ve ilgili makamlara bildirmek.

r) Yurt dışı teşkilatının yürüttüğü hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak
için araştırma ve planlama yapmak.

s) İlgili ülkenin eğitim sistemini incelemek, gelişme ve değişmeleri izlemek, rapor ola-
rak Bakanlığa sunmak.

ş) Okullar ve diğer eğitim kurumlarını belli bir plan içinde denetlemek veya denetlen-
mesini sağlamak, eksiklikleri ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak.
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t) Gerekli görüldüğünde yönetici ve öğretmenlerle ilgili inceleme ve soruşturma yapmak
veya Bakanlığımız yetkililerince yapılmasını sağlamak için teklifte bulunmak.

u) Öğrenim görmek üzere ilgili ülkeye giden Türk öğrencilere yönelik rehberlik ve da-
nışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

ü) Ülkemizin ve diğer ülkelerin aynı konumdaki görevlileri ile paralel çalışmalarda bu-
lunarak varsa zararlı faaliyetleri önlemek üzere gerekli tedbirleri almak, milli menfaatlerimizi
daima ön planda tutmak, ilgili ülkenin eğitim-öğretim kurumlarıyla temas kurarak incelemeler
yapmak suretiyle tespit ve tekliflerini Bakanlığa sunmak.

v) İlgili mevzuatla ve Bakanlıkça verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getir-
mek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Koordinasyon, Kurallar ve İlişkiler

Eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin koordinasyon kuracağı makamlar
MADDE 13 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına atananlar, misyon şe-

fine bağlıdır.
(2) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi, bilgi toplanması, değerlendirilmesi ve alınacak

tedbirlerin tespit ve uygulanmasında misyon şefinin vereceği talimatlara göre hareket eder.
(3) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi, görevli olduğu misyonda veya aynı ülkedeki

diğer misyonlarda bulunan görevliler ile koordineli olarak çalışır ve göreviyle ilgili olarak ge-
rekli inceleme ve araştırmaları yapar.

(4) Görevden ayrılan personelin dönüş için hareket tarihi ve yolu, önceden misyon şefi
tarafından Bakanlığa bildirilir.

Eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin uyacağı kurallar
MADDE 14 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına atananlar aşağıdaki

kurallara uymak zorundadır:
a) Yabancı devletler, milletlerarası kurumlar ve bunların temsilcilikleriyle yaptığı te-

maslarda millî çıkarları savunmak.
b) Yabancı ülkelerde Türk milletinin onur ve itibarının korunması hususunda azamî ti-

tizlik ve duyarlık göstermek.
c) Görev yerinde Devletin vakar ve şerefine uygun hareket etmek.
ç) Yurt dışındaki ilişkilerinde Devletimizin temsilcisi olduğunu ve herhangi bir konuya

ilişkin düşüncelerinin Türk Hükümeti ve Türk Devletinin düşüncesi gibi değerlendirilebilece-
ğini göz önünde bulundurarak görev ve yetki dışı açıklamalardan sakınmak, Devletimizin ve
milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak.

d) Resmî ve özel yaşamı ile yabancılarla ilişkilerinde dikkatli ve itinalı davranmak.
e) Görev yapılan ülkenin resmî kurumları ve vatandaşları ile ilişkilerde misyon şefinin

talimatına uygun olarak davranmak.
f) Resmî işlere ait temaslarını misyon şefinin bilgisi dâhilinde yürütmek.
(2) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına atananlar, görevine başlamadan önce

görevlendirildiği yerdeki dış temsilcilikleri ziyaret eder.
(3) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşeleri, millî ve dinî bayramlarda dış temsilcilikler ve

askerî ataşelikler tarafından tertiplenen resmî kabul ve davetlere katılır.
(4) Personel, yabancı ülke personeli ve aileleri ile gerek resmî, gerek özel yaşantıların-

daki ilişkilerinde, ülkemize ve milletimize karşı sevgi ve saygıyı sağlamakla yükümlüdür.
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Görevli bulunulan ülkenin resmî makamları ile ilişkiler
MADDE 15 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşeleri, görevli bulunduğu devletin per-

soneli ile karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde ilişki kurar.
(2) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşeleri, görevli bulunduğu ülkenin resmî makamlarına

bağlı olduğu misyon şefliği aracılığıyla göndereceği resmî yazılarda, bulunduğu ülkenin resmî
dilini veya bu mümkün olmadığı takdirde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini
kullanır.

Görevli bulunulan ülkenin halkı ile ilişkiler
MADDE 16 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşeleri, görevli bulunduğu ülkenin hal-

kına karşı her zaman dostluk ve samimiyet çerçevesinde hareket eder ve iyi ilişkiler kurar.
(2) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşeleri, yerel politikalara ve politikacılara, sosyal ve

dinî cemaat ve topluluklara karşı tarafsız davranır; yerel halkın örf, adet, inanç ve değerlerine
karşı saygılı olur.

ALTINCI BÖLÜM
Rapor Verme Usulleri

Rapor
MADDE 17 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşeleri, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
7 nci maddesinde belirtilen görevler ile Bakanlıkça verilen görevlere ilişkin edindikleri bilgileri
değerlendirerek ulaştıkları sonuçları üçer aylık raporlar halinde hazırlar. Bu raporlar Bakanlığa
ve Dışişleri Bakanlığına misyon şefliği aracılığıyla gönderilir.

Yurda dönüşte rapor verme
MADDE 18 – (1) Yurt dışı sürekli görevi sona eren eğitim müşaviri ve eğitim ataşeleri,

yurt dışı görevde iken hazırladığı raporlar doğrultusunda özet bir rapor hazırlayarak görevinin
sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlığa verir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 19 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin disiplin işlemleri 17/9/1982

tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Di-
siplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe göre yürütülür.

İzin işleri
MADDE 20 – (1) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin izinleri bölge ve görev şartları

esas alınarak misyon şefi tarafından planlanır ve misyon şefinin uygun görüşüyle Bakanlığın
onayına sunulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE

GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendine “ameliyathane” ibaresinden sonra gelmek üzere
“anjiyo üniteleri” ibaresi eklenmiştir.

“Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha
az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş
tabipleri arasından seçer. Heyet başkanı heyet üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle
belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin
görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.
Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden
alınabilir veya yeni görevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunlu-
ğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce
ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdür-
lüğünce yapılır. Hekimler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemlerin
doğruluğunu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye
ekli listelerdeki açıklama ve hükümlere uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üze-
rinden düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Hekimlerin inceleme heyeti toplantısı ön-
cesine kadar başhekimliğe bildirilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin
doğruluğu onaylanmış sayılır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen
muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r)
bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine
uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek
ödeme dönemi için; kriter katsayılarını belirler, ilgili personelin birim performans katsayılarının
tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler
ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlaya-
cağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhekime sunar. İnceleme heyeti
tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen girişimsel işlemlerin, 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklamalar kıs-
mında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu
işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleşti-
rildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından her-
hangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve in-
celeme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme heyeti kararlarına
istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek öde-
me dönemleri için de inceleme yaptırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler,
ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer ye-
dek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları hastane yöneticisi tarafından yazılı olarak belirlenerek
ilgili personele duyurulur.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar.
Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunun (A) bölümünün 2 numaralı sa-
tırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 inci satırında yer alan “Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş
olan” ibaresi metinden çıkarılmış, 16 ncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun
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(B) bölümünün 4 üncü ve 5 inci satırlarının 4 üncü sütunlarına “uzman tabipler için (1,50)”
ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim görevlileri için (2,00)” ibaresi eklenmiş ve aynı tab-
lonun (C) bölümünün 1 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunun 12 numaralı satırında yer alan
“aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı tabloya aşağıdaki
14 numaralı satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
14/2/2013 28559 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/9/2013 28765
2- 8/5/2014 28994
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ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

12.7.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi
İçtüzüğünün ekinde yer alan (Ek-4), Anayasa Mahkemesinin 3.7.2014 günlü, E.2014/6 (Değişik
İşler), K.2014/8 sayılı kararıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 11827 İŞ YERLERİ-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM
HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARDI İLE

İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/8)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Nisan 2014) Standardının uygulamaya

konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 3 – (1) TS 11827 (Nisan 2014) Standardı; elde ve/veya araba ile taşınabilen

yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işlet-
mecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar.

Not -Standard metninde “yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren
iş yeri” ifadesi yerine “iş yeri” ifadesi kullanılmıştır.
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Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 11827 (Mart 2011+T2 2014)’ün tadili ve ikinci baskı olarak ha-

zırlanan, TSE Teknik Kurulunun, 29/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar

verilen TS 11827 (Nisan 2014) “İş Yerleri – Yangın Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Ve-

ren Yerler İçin Kurallar” standardı kapsamında hizmet veren işyerleri için zorunlu olarak uy-

gulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 11827 (Nisan 2014) standardı kapsamında hizmet veren işyerleri-

nin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 6 – (1) TS 11827 (Nisan 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 17/5/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş

Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren-Genel Kurallar Tebliğ

(TS 11827) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri

haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan

gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-

yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük

beyannamesine eklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın

ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari

fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin ge-

çerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi

gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi dü-

zenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik sü-

resi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş olan gözetim belgesinin veya belgelerinin aslını, göze-

tim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren

ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi

durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET

MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK II’si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

EK-II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK

BELGELER:

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi

ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer foto-

kopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgi-

lisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin

sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası baş-

vuru formunda belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti (2 nüsha).

[Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak göste-

rilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim ba-

zında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre dü-

zenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.]”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU

KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT
DAMIZLIK SIĞIR VE DAMIZLIK KOYUN İŞLETMELERİNİN

İNŞAAT VE DAMIZLIK ERKEK MATERYAL TEMİNİNİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/28)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı,

Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli
ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyar-
bakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP)
kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde,
mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı
veya yeni inşaat ile koç-teke alımı; Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Do-
ğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde, mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile ka-
litenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık
boğa alımı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, DAP, GAP, KOP ve DOKAP bölge illerinde, mevcut, en

az 10 en fazla 49 büyükbaş veya en az 100 en fazla 200 küçükbaş kapasiteli işletmelere sahip
yetiştiricilerin, projeli ahır-ağıl tadilat ya da yeni inşaat yapımı ve damızlık koç-teke alımı ile
GAP, DAP ve DOKAP bölgeleri illerinde damızlık boğa alımı yatırımlarına, 2014-2018 yılları
arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve

19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatı-
rımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anaç koyun ve keçi: Müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi ko-

yun ve keçiyi,
b) Anaç sığır: Müracaat tarihi itibariyle en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere,

doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı
onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

e) Damızlık boğa: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada
kullanılacak olan etçi veya kombine ırk erkek büyükbaş hayvanı,

f) Damızlık koç-teke: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada
kullanılacak olan erkek küçükbaş hayvanı,
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g) Esaslı onarım: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat
alanını değiştiren işlemler. Pencere tabanlarının indirilmesi kapıya dönüştürülmesi pencere ve
kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görü-
nümüne etki eden işlemleri,

ğ) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
h) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
ı) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak İl Müdürlüğünce onaylanan

ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
i) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
j) İl proje değerlendirme komisyonu: Valilik oluru ile Vali yardımcısı başkanlığında; İl

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri, Tarımsal
Altyapı ve Arazi Değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ile Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürlerinden oluşan komisyonu,

k) İl proje yürütme birimi: Valilik oluru ile İl Müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı,
yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgüt-
lenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlü-
ğünde görev yapan birer teknik eleman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden
oluşan birimi,

l) İlçe müdürlüğü : İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
m) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık

veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,
n) Karar: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kap-
samındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

o) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlük oluru ile bir Genel Müdür
Yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,

ö) Ön Proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve tadilat yapılacak veya yeniden kuru-
lacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren
yerleşim planı ve Kayıt sistemlerinden alınacak hayvan varlığını gösterir projeyi,

p) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
r) Uygulama Rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve tek-

nik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimle-
rince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp baş-
vuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,

ş) Yatırım Projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araş-
tırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereç-
leriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren
projeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu;
a) Genel Müdürlük oluru ile Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında en az üç daire baş-

kanından oluşan komisyon görevlendirilir. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda ko-
misyona ilgili dairenin başkanı başkanlık eder.
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b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, ma-
li, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe im-
kânlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere
gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtım-
ların yapılmasını sağlar.

d) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.
e) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt ço-

ğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının
oyu yönünde karar alınır.

(2) İl müdürlüğü; yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel
uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesi, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsa-
mında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve
koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama
projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu;
a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,

hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kal-
kınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her üye-
nin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Vali yar-
dımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının ye-
rine bakan vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy
çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan
raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bu-
lunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlar.

(4) İl proje yürütme birimi;
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri,

tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve ta-
rımsal veriler şube müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü ya da diğer kamu kurumla-
rının konu uzmanı teknik elemanlarının katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü elemanı
inşaat işleri ile ilgili çalışmalarda görev alır. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun
yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin dü-
zenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde
görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde komisyona il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü
uzmanı da dahil edilir.

b) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre incelemesini yaparak ha-
zırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

c) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il proje
değerlendirme komisyonu adına yürütür.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları,
destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

d) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.
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(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, İl proje değerlendirme komisyonu ve İl
proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırım-

larına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:
a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 50’si

oranında hibe desteği uygulanır ve ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve
açık sistemli ahır ve ağılları kapsar.

b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tu-
tarının % 80’i oranında hibe desteği uygulanır ve damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını
kapsar.

Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden Bakanlık Türkvet veri

tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az
100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler ya-
rarlanır. İşletme başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kayıt altına alınmış olmalıdır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat
yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren yatırımcılara
destekleme ödemesi yapılır. Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işlet-
meleri 1 (bir) baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının
% 5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden
faydalandırılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve proje-
sinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlana-
maması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrul-
tusunda Bakanlık yetkilidir.

Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenler:
a) İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, yılı için Genel Müdürlükçe yayınlanacak

olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki il müdür-
lüğüne başvurur.

b) Damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar
il/ilçe müdürlüklerine başvurur. İlçe müdürlüğü, başvuru formu (Ek-1) ekinde anaç hayvan
varlığını gösterir Türkvet’ten alınmış liste ile başvuruları kabul eder, başvurular geciktirilmeden
değerlendirilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.

(2) İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, uygulama rehberindeki şartları taşımak
zorundadır.

(3) Başvurular yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için
yeniden başvuru yapılması gerekir.

(4) Başvuru sahibi, inşaat yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, ya-
rarlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tas-
dikli taahhütname verir.
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Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 9 – (1) Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yarar-

landırılır.
(2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkânları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde Ba-

kanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.
(3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı

tarafından karşılanır.
(4) Her bir proje sahibi inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı

ayrı sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan
yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

(5) Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşvik-
lerinden yararlanabilirler.

(6) İnşaatlar hakkında;
a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili

mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı
kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili
birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı
dışında tutulur.

b) Yeni yapılacak ahır/ağıllar; ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı
açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl
tipi seçiminde il müdürlükleri yetkilidir.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu,
silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya
bunlardan herhangi birini ve esaslı onarım inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme
ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) İnşaatların destekleme hesaplaması yapılırken; proje onay tarihi itibariyle, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında
Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de yer alan birim fiyatlar ve
“İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” esas alınır.

(7) Damızlık boğa ve koç-tekeler;
a) Bakanlıkça belirlenen teknik-sağlık şartlarını taşır. Desteğe konu damızlık boğa, koç-

teke ırkları Bakanlıkça belirlenir.
b) Damızlık boğalar TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilecektir. Da-

mızlık koç ve teke ise TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden
bağlı bulundukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilecektir.
Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesindeki tutar Bakan-
lıkça belirlenen fiyatlardan fazla olamaz.

c) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlen-
dirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Ba-
kanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin üç yıl süre ile satılmayaca-
ğına dair taahhütname alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destek-
leme kapsamı dışındadır.

e) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Ba-
kanlıkça belirlenir.

(8) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
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Yatırıma başlama ve bitirme süreleri
MADDE 10 – (1) Uygulanacak inşaat hibe desteğinden, projesi onaylanan ve proje-

sinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Projede termin planı baş-
langıcı, proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek düzenlenen başlama tutanağı
tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan
yatırımlarda yatırımcının gerekçeli başvurusu üzerine il proje değerlendirme komisyonunun
görüşü ve Merkez Proje Yürütme Komisyonunun kararıyla ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan
vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

(3) Damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden başvurusu onaylanan işletmeler ya-
rarlanır, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve hayvan alımından vazgeçenlerin başvuruları
iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırımın ve işletmenin denetimi
MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım

konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
(2) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında üç yıl süre ile yılda

en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve de-
netimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre
içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yatırımcı inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için ayrı ayrı baş-

vurur.
(2) Yapılan başvurular, on beş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor

olarak, il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas
alınarak yatırım konularına göre listelenir.

(3) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlen-
dirilir. İl müdürlüğü yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla reddedilen başvu-
ruları geliş sırasını esas alarak yatırım konularına göre inşaat ve damızlık boğa, koç-teke alımı
başvuru listesini (Ek-2) ayrı ayrı listeleyip, aylar bazında Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gön-
derir.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından
gelen raporları inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dahilinde asıl ve yedek
olarak listeleyerek il müdürlüğüne gönderir.

(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygu-
lama rehberinde yer alan temel kriterlere göre inşaat yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya
sunulmasını, damızlık boğa, koç-teke alımlarının ise gerçekleştirilmesini yazı ile bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile İl Müdürlüğüne

başvurur. Damızlık erkek hayvan alımını gerçekleştirenler il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ve ta-
ahhütname (Ek-3) ile başvurur.

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında hak ediş düzenlenir.
(4) Onaylanan hayvan alımı başvurularında hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye

getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.
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(5) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist)
ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması
zorunludur.

(6) İnşaat hak edişlerinde il çevre ve şehircilik müdürlüğünden konu uzmanı en az bir
teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.

(7) Yatırımcı hibe alacağını başkasına devredemez. Ancak, hayvan alımları TİGEM’den
yapıldığında hibe edilecek tutar yatırımcı adına TİGEM’e aktarılır.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 14 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre

hazırlanan hak edişler il müdürlüğü onayına sunulur.
(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal

cetveli ve hayvan alımları için hazırlanan ödeme icmal cetveli (Ek-4) ayrı ayrı düzenlenerek
onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Mü-
dürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir. Hayvan alı-
mını TİGEM’den yapan yatırımcılara ödenecek hibe tutarı yatırımcı adına TİGEM’e ödenmek
üzere bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından
üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın

ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme

tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuru-

luşları ile ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Başvuru sahibi, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca

uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise karar
kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genel-

geler ve talimatlar uygulanır. Ancak Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimat-
larda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık
alır.

(3) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belge-
lerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım
Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:100)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 113)

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491
sayılı Türk Petrol Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kap-
samı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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       YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Temmuz 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29051 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/24 
Resmi belgede sahtecilik suçundan, Muhammed ve Rabia oğlu 1993 Afganistan doğumlu 

sanık MACIR ABZAL1 hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması 
sonunda; Mahkememizin 06/05/2014 tarih ve 2014/24 esas, 2014/189 karar sayılı ilamı ile sanığın 
beraatına karar verilmiştir, 

Sanığın açık adres bilgileri mevcut olmadığından 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri 
gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayım tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün içerisinde temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşeceği; 

İlan olunur. 5709 
————— 

Esas No : 2013/226 
Hırsızlık suçundan sanık, Muhammed Yasin ve Sahra oğlu 1982 doğumlu, Afganistan 

uyruklu ABDULKADİR TACİK hakkında Mahkememizin 13/05/2014 tarih ve 2013/226 esas, 
2014/209 karar sayılı ilamı ile BERAATINA karar verilmiştir. 

Sanığın açık adres bilgisi mevcut olmadığından 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri 
gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayım tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün içerisinde temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşeceği; 

İlan olunur. 5710 
—— • —— 

İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/1840 
Karar No : 2014/431 
Karar Tarihi : 04/06/2014 
Sanık : Zakaria Sulayman 
TC. Kimlik No : 
Baba Adı : Khaled 
Doğum Tarihi : 1985 
Doğum Yeri : Suriye 
Suçu : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 
Suç Tarihi : 09/11/2010-22/12/2010 
Verilen Ceza : Beraat 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araştırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30 
maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 
kanunun 31. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin yayın tarihinden itibaren 7 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5707 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz 

Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/76277 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde 

Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin 

toplam 49 işçi ile +-%20 toleranslı 75 gün süresince 

yaptırılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Laboratuarı 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 75 gün). 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 15/07/2014 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5898/1-1 

—— • —— 

1 KALEM MAMUL MAL ALIMI (TIBBİ CİHAZ ALIMI) ENDOBRONŞİYAL 

ULTRASONOGRAFI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Mamul Mal Alımı (Tıbbi Cihaz Alımı) Endobronşiyal Ultrasonografı Sistemi 

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/70554 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

  Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 

Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE 
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b) Telefon ve faks numarası : 0 342 360 11 85 - 0 342 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımı (Tıbbi Cihaz Alımı) 

Endobronşiyal Ultrasonografi Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 

Hastalıkları A.B.D. Üniversite Bulvarı P.K. 27310 

Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) 

Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.08.2014 Pazartesi günü - Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. 

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler: 

4.1.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler 

görülebilir. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler 

görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00 TL 

karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 

P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 18/08/2014 ihale tarihi ve saat 14:00’e kadar Gaziantep Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/ 

Gaziantep/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5907/1-1 
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TCDD 5. BÖLGE, CER MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 500 TON PATİNAJ 

KUMU ALIMI İŞİ; AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/72413 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü 

MALATYA 

b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 

d) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : Cer Müdürlüğünün ihtiyacı olan toplam 500 

Ton Patinaj Kumu Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna 16.07.2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmeyecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5695/1-1 

—— • —— 

2.000 TON RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/75227 

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 : 2.000 ton 49 E1 Ray 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) 17/07/2014 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 200,00 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. 5886/1-1 
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5 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 5 kalem laboratuvar cihazı, 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. 

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ 

 

NO MALZEMENİN CİNSİ 
ÖLÇÜ 

BİRİMİ 
MİKTAR 

İHALE DOKÜMAN 

BEDELLERİ 

1 Trinoküler Metal Mikroskobu Adet 1 70 TL 

2 Mikrosertlik (Mikrovickers) Ölçüm Cihazı Adet 1 70 TL 

3 Otomatik Bakalite Alma Presi Adet 1 50 TL 

4 MetalografikNumune Kesme Cihazı Adet 1 50 TL 

5 Zımparalama ve Parlatma Tezgahı Adet 1 50 TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 22/07/2014 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 dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5878/1-1 
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SOĞUK ÇEKİLMİŞ GALVANİZ KAPLI METAL BANT SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant Teknik 

Özellikler Listesi ve Ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın 

alınacaktır. 

 

CİNSİ MİKTARI  
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Soğuk Çekilmiş Galvaniz 

Kaplı Metal Bant 
600.000 m. 

Teknik Özellikler 

Listesi Tic. Şartname 
24.07.2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

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 Özellikler Listesi ile 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, 24/07/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant tamamı için teklifte 

bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, İşletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen 

serbesttir. 

Duyurulur. 5874/1-1 
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BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıdı teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç 

piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI  
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Bobin Otokopi Kağıdı 

CB (beyaz) 
480 mm. 1.250.000 m² 

Teknik 

Şartname 

22.07.2014 
Bobin Otokopi Kağıdı 

CFB (beyaz) 
480 mm. 300.000 m² 

Teknik 

Şartname 

Bobin Otokopi Kağıdı 

CF(beyaz) 
480 mm. 1.250.000 m² 

Teknik 

Şartname 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ile 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, 22/07/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler kabul edilmeyecektir. Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul 

edilecektir. 

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 (istisna) kapsamında 

olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5873/1-1 
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16 KALEM KİMYASAL VE SARF MALZEMESİ SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambar 

Stoklarında İhtiyaç Dışı Deklase Olarak Bulunan 16 Kalem Kimyasal ve Sarf Malzemenin 

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel : 1.532.682,25,-TL. 

3 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel : 0 312 294 22 31), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 110,00,-TL 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 

7122 4555 29 no.lu hesaba yatırılabilir. 

4 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

5 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 24.07.2014 Perşembe günü Saat: 10:00 

6 - İhaleye Katılabilme Şartları: 

İstekliler; 

6.1. Teklif Mektubunu, 

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 
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6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen 

toplam ihale bedelinin %10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat 

vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 24.07.2014 günü Saat: 10:00’a kadar Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak 

Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak 

posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 10:00’a kadar 

ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip 

vermemekte serbesttir. 5761/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 9,79 TL. ile en çok 259.402,01 TL. arasında değişen; 

16/07/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

25.945,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 55 grup eşya ( Badem içi, Sabun, Muhtelif 

Telefon Aparatları, Pil, Kart Okuyucu, Koruyucu Kılıf, Elektronik Devre, Kullanılmış Elektrik 

Güç Motoru, Motosiklet Balatası, Opel Tigra Arka Bagaj Kaputu, Depo, Tasarruflu Ampul, Cep 

telefonu vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD 

yanı Gümrük Kompleksi TUŞBA/VAN adresindeki ihale salonunda 17/07/2014 tarihinde saat 

09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 5746/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 

 

İŞLETMECİLERE DAVET 

GENEL MÜDÜRLÜK ANA VE EK HİZMET BİNALARINDA BULUNAN ÇAY OCAKLARI 

3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün Ana ve Ek Hizmet Binasında bulunan çay 

ocaklarının kiraya verilmesi işi pazarlık ve/veya açık artırma yöntemiyle ihale edilecektir. 

ESK Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No:10 Balgat-

Çankaya/ANKARA 

ESK Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No:24 Balgat-

Çankaya/ANKARA 

Yukarıda açık adresleri belirtilen yerlerde bulunan çay ocakları, işin şartnamesinde 

belirtilen hükümler çerçevesinde 3 (üç) yıl süre ile işletilmesini kapsamaktadır. 

İhalenin yapılacağı yer : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat-

Çankaya/ANKARA  

İhale Tarihi : 14/07/2014 

İhale Saati : 14:00 

Son Teklif Verme  

Tarih ve Saati : 14/07/2014 14:00 

İhale Dosya Bedeli : 50,00 TL 

Aylık Muhammen 

Kira Bedeli : 180,00 TL 

İrtibat Tlf. : (0312) 284 36 70 

İrtibat Faks : (0312) 286 89 65 

1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler İhale Komisyonu tarafından 

İSTEKLİLERİN huzurunda açıldıktan sonra, İhale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya 

açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık 

arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu 

tarafından İSTEKLİLERE bildirilecektir. 

2. İhaleye iştirak edecek İSTEKLİLER, geçici teminat olarak en az 30 takvim günü süreli 

ve 540,00 TL tutarında teminat mektubu veya nakit vermek zorundadır. 

3. İhaleye katılmak için İhale Dosyasının satın alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00 TL 

bedelle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4. Teklifler İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıda 

belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde İDARE’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. 

Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İDARE’ye intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. 

kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri 

masraf, kâr mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep 

edemezler.  

6. İDARE, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp çay ocakları işletmelerini 

kiraya verip vermemekte, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması 

veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kâr mahrumiyeti ve bunun 

gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 

 5818/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5 KALEM DEMİRBAŞ 

ALIMI başlıklı ilan metninin “2 ihale konusu malın” başlıklı maddesindeki 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü Miktarı 

İhale 

Kayıt 

No 

İhale tarihi 
İhale 

saati 

İhale 

doküman 

bedeli 

2.1 TERMAL BUHARLAŞTIRMA 

SİSTEMİ 

1 Adet 75501 18.07.2014 13.30 50,00.-TL 

2.2 BRONKOSKOP SETİ 1 Adet 75536 18.07.2014 14.00 50,00.-TL 

2.3 SOMATİK HÜCRE SAYIM 

CİHAZI 

1 Adet 75552 18.07.2014 14.30 50,00.-TL 

2.4 RONTGEN CR-PACS SİSTEMİ 1 Adet 75558 18.07.2014 15.00 50,00.-TL 

2.5 GAZ KROMOTOGRAFİ-KÜTLE 

SPEKTROMETRİ CİHAZI 

1 Adet 75562 18.07.2014 15.30 50,00.-TL 

Tablo 

2 - İhale konusu malın  

a) niteliği, türü Miktarı 
İhale Kayıt 

No 
İhale tarihi 

İhale 

saati 

İhale 

doküman 

bedeli 

2.1 TERMAL BUHARLAŞTIRMA 

SİSTEMİ 

1 Adet 2014/75501 18.07.2014 13.30 50,00.-TL 

2.2 BRONKOSKOP SETİ 1 Adet 2014/75536 18.07.2014 14.00 50,00.-TL 

2.3 SOMATİK HÜCRE SAYIM 

CİHAZI 

1 Adet 2014/75552 18.07.2014 14.30 50,00.-TL 

2.4 RONTGEN CR-PACS 

SİSTEMİ 

1 Adet 2014/75558 18.07.2014 15.00 50,00.-TL 

2.5 GAZ KROMOTOGRAFİ-

KÜTLE SPEKTROMETRİ 

CİHAZI 

1 Adet 2014/75562 18.07.2014 15.30 50,00.-TL 

Şeklinde düzeltilmiştir. 5889/1-1 

—— • —— 
SÜRE UZATIM İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (“İdare”), 4046 

sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde 

yer alan İdare’ye ait %28,2 oranındaki hissenin “Satış” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin 

açılan ihalede 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü olan son teklif verme tarihi  26 Eylül 2014 Cuma 

günü saat 16.00’ya kadar uzatılmıştır.  

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.  

İlanen duyurulur. 

T.C. Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA 

Ayrıntılı bilgi için irtibat 

Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51 

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

 5899/1-1 
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MUHTELİF İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/76676 

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 : 135 kalem muhtelif izolasyon malzemesi, lokomotif 

imalatında kullanılmak üzere, teknik resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17/07/2014 - Saat 14:45 

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 

17/07/2014 günü saat 14:45’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. 5852/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı. 

VAKFEDENLER: Alper Çelik, Bahri Onur Çelik, Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, 

Hasan Vedat Ofluoğlu, Erkan Özsözen, Ersel Öncel Özsözen. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2014 tarih, E: 2013/668 K: 2014/130 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Metabolik cerrahi dalında hekim, hemşire, tekniker ve diğer yardımcı 

tıp personellerini bilgilendirmek, eğitmek, metabolik cerrahi başlığı altında tanımlanan çeşitli 

cerrahi metotlar, metotların uygulandığı hastalar ve bu metotların hastalar üzerindeki etkileri 

hakkında bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarının ulusal ve uluslararası 

akademik çevreler ve Türk halkının sonuçlardan haberdar edilmesini ve bu amaçla hastane, 

klinik, üniversite ve enstitü kurulmasını sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüzbin TL) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Alper Çelik, Bahri Onur Çelik, Hasan Vedat Ofluoğlu, Erkan 

Özsözen, Ersel Öncel Özsözen. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Metabolik Cerrahi 

Derneği'ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5807/1-1 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): 

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul 

edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen 

koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, 

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 

onaylanmış olması, 

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 

dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın 

listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların 

hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru 

dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek 

şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları 

belgelendirmelidirler. 

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 

 

BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
PROF DOÇ. DER YRD.DOÇ. DER. AÇIKLAMA 

Yabancı 

Diller 

Eğitimi 

İngiliz Dili 

Eğitimi 
- 1 1 - - 

İngilizce iletişimsel 

yaklaşım kapsamında 

öğrenci ihtiyaçlarının 

araştırılması, edebiyat 

ve dil öğretimi, 

özyeterlilik ve 

dil öğretim stratejileri 

alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 5880/1-1 

—— • —— 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 

Fon Başkanlığı’nın 21.03.2014 tarih ve 119 sayılı Oluru gereğince Fon eski personeli 

Fethi ÇALIK hakkında yürütülmekte olan ön inceleme kapsamında hazırlanan ifade istem yazısı,  

adı geçenin adres kayıt sisteminde bulunan adresine farklı tarihlerde iki defa gönderilmesine 

rağmen ilkinde adreste tanınmadığı gerekçesiyle, ikincisinde ise süresi zarfında teslim alınmaması 

sebebiyle kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeple, Fethi ÇALIK'ın, ifade istem yazısını 

tebellüğ etmek üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na 

başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

 5868/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.06.2014     Karar No: 6709 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ ÜNVANI : Tiway Turkey Ltd. 

• MERKEZİ : PO BOX 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 

Cayman Island 

• TEBLİGAT ADRESİ : Hoşdere Cad. Hava Sok. No: 24/11 Kat: 4 Yukarı 

Ayrancı, ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ ÜNVANI  : OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti. 

• MERKEZİ VE TEBLİGAT 

  ADRESİ : Kader Sok. No: 1/7 Gaziosmanpaşa, Ankara 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Tiway Turkey Ltd.’nin AR/TWY/4974 hak sıra no.lu 

petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinden % 40 

hissesinin OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye 

devri. 

MÜRACAAT TARİHİ : 10.04.2014, 30.04.2014 

KARAR: 

Tiway Turkey Ltd.’nin Mardin ve Şırnak illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TWY/4974 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinden % 40 hissesini OPC 

Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen 

ruhsattaki % 40 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 21/ç ve Yönetmeliğin 8/1-d, 21/4 maddelerine istinaden 10.04.2014 ve 30.04.2014 

tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 07.06.2014 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

Tiway Turkey Ltd.’nin AR/TWY/4974 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 

hissesinden % 40 hissesinin OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye bütün hak ve vecibeleriyle 

birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline 

tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/TWY-OPC/4974 hak sıra 

no.lu petrol arama ruhsatındaki hisse oranları Tiway Turkey Ltd. % 60, OPC Petrol Arama ve 

Üretim Ltd. Şti. % 40 olacaktır. 5767/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.06.2014     Karar No: 6708 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : N.V. Turkse Perenco 

• MERKEZİ : Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

HOLLANDA 

• TEBLİGAT ADRESİ : Mahatma Ghandi Cad. No: 97   06700 Gaziosmanpaşa- 

Ankara 

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 14.04.2014-15.05.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı 

• SAHA İŞARETİ : NTP/B 
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• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• KAPSADIĞI İLÇE : Merkez 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 5.095 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/NTP/272-1050 

• BAŞLANGIÇ TARİHİ : 17.04.1970 

• VERİLİŞ TARİHİ : 09.01.1971 

KARAR: 

N.V. Turkse Perenco Şti. sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, İli, İlçesi, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 17.04.2015 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin Geçici 1/3 üncü maddeleri gereğince 17.04.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

N.V. Turkse Perenco Şti’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas 

şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARİ/NTP/272–1050 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 

sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 17.04.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılmasına karar verilmiştir. 5768/1-1 

————— 
Ceylan Doğal Enerji Petrol İnş. Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin M43-d1, d2 numaralı 

paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 5769/1-1 

————— 
Ceylan Doğal Enerji Petrol İnş. Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin M43-c1, c2 numaralı 

paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 5770/1-1 

————— 
Ceylan Doğal Enerji Petrol İnş. Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin N47-a3 numaralı 

paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 5771/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in L20-b2, b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5772/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in M22-b1, b4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5773/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in N23-a4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5774/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Energia Iberica Limited’in N23-d1, d2, d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5775/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in N22-c1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5776/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in M21-a2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5777/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in N22-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5778/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in M22-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5779/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in L21-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5780/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in M22-c2, c3, c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5781/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in M21-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5782/1-1 

————— 
Energia Iberica Limited’in L21-c3, c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 5783/1-1 

————— 
Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. ve TransAtlantic Turkey Ltd. 

Şti.’nin Sivas, Malatya illeri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları, AR/SEL-TAT/4325 

hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti  16.02.2014 tarihinde sona ermiştir.  

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 

şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 

varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 5784/1-1 

————— 
Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin M35-c numaralı paftada bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 24.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5785/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/74175 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğünden/Ankara 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Yıldırım/Bursa 

Adresi 
152 Evler Mahallesi Ankara Yolu 

Caddesi No:286 Duaçınarı Mevkii 
Tel-Faks 0224 360 70 00-0224 360 70 24 

Posta Kodu 16330 E-Mail bol14@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Bergiz İnşaat Taahhüt Turizm 

Petrol Enerji ve Nakliyat Anonim 

Şirketi 

Avni Nas 

Adresi 

Beştepeler Mahallesi Mertler 

Sokak No:34 Beştepe 

Yenimahalle/Ankara 

Beştepeler Mahallesi Mertler Sokak 

No:34 Beştepe Yenimahalle/Ankara 

T.C. Kimlik No.  43384888512 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
165 028 2900  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 105862  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5904/1-1 
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Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yükseköğretim Kurulu İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
Üniversiteler Mah. 1600. Cadde 

No: 10 Bilkent 
Tel-Faks 

(0312) 298 77 28                                                             

(0312) 266 47 57 

Posta Kodu 06539 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Serkan Şentürk  

Adresi 
Gökay Caddesi Susuz Mahallesi Tuana 

Evleri No: 10/A-28 Y.Mahalle/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 38101107236  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5883/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/160186 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İller Bankası Anonim Şirketi 

Kayseri Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi Kocasinan Bulvarı No: 147 Tel-Faks 0 352 222 89 24 -  352 222 88 26 

Posta Kodu 38090 E-Mail ilbank.kayseri@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Er-Biçer İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
Muhammed Fatih Gök 

Adresi 
Birlik Mahallesi 408 Sokak No: 4 

Çankaya/Ankara 

Aşık Veysel Mahallesi Ekenler 

Sokak No:1 İç Kapı No: 5 

Mamak/Ankara 

T.C. Kimlik No.  11716187282 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3360062861  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 30/3549  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5900/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/117328 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İller Bankası Anonim Şirketi 

Eskişehir Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Eskişehir 

Adresi 
Kırmızı Toprak Mahallesi 

Taşköprü Caddesi No: 16 
Tel-Faks 0 222 226 10 40 – 0 222 226 12 73 

Posta Kodu  E-Mail ilbank.eskisehir@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Er-Biçer İnşaat sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
Muhammed Fatih Gök 

Adresi 
Birlik Mahallesi 408 Sokak No: 4 

Çankaya/Ankara 

Aşık Veysel Mahallesi Ekenler 

Sokak No:1 İç Kapı No: 5 

Mamak/Ankara 

T.C. Kimlik No.  11716187282 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3360062861  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 30/3549  

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 (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5900/2/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 

 

 



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 

 

 



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 

 

 



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 

 

 



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 

 

 



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 

 

 



5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2014 – Sayı : 29051

Sayfa

1

13

14

30

32

33

34
35
39
66

72

77

77

78

80

90

91
125

157
161
163

165
166
179

190

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
2014/6491 Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜK
2014/6505 Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında

Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6477 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f)

Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar

2014/6507 154 kV Kasımlar HES Şaltı-Serik TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6530 Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenbük Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6535 Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
2014/6468 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tüketici Konseyi Yönetmeliği
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
— Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ
— Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ekinde Yer Alan Ek-4’ün Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük

TEBLİĞLER
— TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/8)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
— Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki

İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal
Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/28)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 18/6/2014 Tarihli ve 2013/7800 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2014/256 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3124 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 2/7/2014 Tarihli ve 3136 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 3/7/2014 Tarihli ve 3137 Sayılı Kararı

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

Değerleri


