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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN
KARAR

Karar No. 1075                                                         Karar Tarihi: 18.11.2014

01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Kanunu’nun ek 2’nci maddesi uyarınca, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliklerine Genel
Kurulun 18/11/2014 tarihli 15’inci Birleşiminde ve aynı tarihte yapılan Komisyon toplantısında
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyeliklere yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları
ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan                 Alpaslan KAVAKLIOĞLU                Niğde                              AK Parti
Başkanvekili        Şirin ÜNAL                                       İstanbul                           AK Parti
Sözcü                   Ramazan CAN                                   Kırıkkale                        AK Parti
Kâtip                    Fatoş GÜRKAN                                 Adana                             AK Parti
Üye                       Ahmet TOPTAŞ                                 Afyonkarahisar               CHP
Üye                       Semiha ÖYÜŞ                                   Aydın                              AK Parti
Üye                       Mehmet ŞEKER                                Gaziantep                       CHP
Üye                       Süleyman Nevzat KORKMAZ          Isparta                             MHP
Üye                       Ali Haydar ÖNER                              Isparta                             CHP
Üye                       Harun KARACA                               İstanbul                           AK Parti
Üye                       Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ                İstanbul                           AK Parti
Üye                       Abdullah Levent TÜZEL                   İstanbul                           HDP
Üye                       Mustafa KALAYCI                            Konya                             MHP
Üye                       Ömer Süha ALDAN                          Muğla                             CHP
Üye                       Hasan KARAL                                   Rize                                AK Parti
Üye                       Mehmet ALTAY                                 Uşak                               AK Parti
Üye                       Fatih ÇİFTCİ                                      Van                                 AK Parti

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Kasım 2014
CUMARTESİ

Sayı : 29183



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/7006

Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenle-

nen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisinin

Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın

yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12/11/2014 tarihli ve 14314

sayılı yazısı üzerine, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci maddeleri ile

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                        Cemil ÇİÇEK

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI V.

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                    A. İSLAM                                          F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    L. ELVAN                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        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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18/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7006 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı
MADDE 1 – (1) Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt

dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme
hak ve yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin olarak 18/11/2013 tarihli ve
2013/5596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sürenin 22/5/2015 tarihine kadar uza-
tılması kararlaştırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          14 Kasım 2014
      69471265-305-10596

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye Kültür Haftası” etkinliklerinin açılışını yapmak üzere; 22 Kasım 2014 tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yük-
sek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                           Yalçın AKDOĞAN
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                17 Kasım 2014
     68244839-140.03-287-602

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10596 sayılı yazınız.
“Türkiye Kültür Haftası” etkinliklerinin açılışını yapmak üzere, 22 Kasım 2014 tarihinde

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uy-
gundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeli-

ğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Ko-

ruma ve güvenlik şefi,” ve aynı fıkranın (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ayniyat

saymanı,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt ben-

dinde yer alan “Uzmanı” ibaresi “Uzman” olarak değiştirilmiş ve  aynı maddenin üçüncü fık-

rasının (a) bendinde yer alan “hemşire,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık teknikeri,”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının mevcut (a) ben-

dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül etti-

rilmiştir.

“b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı

sağlayan personel bulunmaması hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere ku-

rumda en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendine “laborant,” ibaresinden

sonra gelmek üzere “sağlık teknikeri,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan

“Ayniyat saymanı veya muhasebeci kadrolarına” ibaresi  “Muhasebeci kadrosuna” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (c) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,”

“ç) Sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygu-

lanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve be-

şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında

başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer kadrolara atana-

caklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar

için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve PDB tarafından beş işgünü içeri-

sinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

“(3) Başarı sıralamasına göre atanmaya hak kazanan personel, itirazların sınav kuru-

lunca değerlendirildiği son günü müteakip bir ay içerisinde atanır. İhtiyaç duyulması halinde

PDB tarafından duyurusu yapılan kadrolara ilişkin tercihler alınabilir. Bu durumda başarı sı-

ralamasının yanı sıra personelin tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.”

“(4) Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralaması belirlenir.”

“(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, ikinci fıkraya göre belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına

göre atama yapılabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/3/2014 28941
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BUZAĞILARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ

STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; besicilik ve yetiştirme amaçlı bakılan buza-

ğıların korunması ile ilgili asgari standartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, buzağıların refahlarının sağlanması ve hayvanların

gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine veya yaralanmalarına yol açacak koşulların önlenmesi için

gerekli hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 9 uncu maddesine dayanılarak,

b) 2008/119/EC sayılı, Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartları Belirleyen

Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bireysel bölme: Buzağıların bireysel olarak yetiştirilmesi için ayrılan bölmeyi,

c) Buzağı: Sığır türünde altı aylığa kadar olan hayvanı,

ç) Hayvan sahibi veya bakıcısı: Hayvanların mülkiyetini haiz veya ücret karşılığında

veya ücretsiz, muhafaza etmekle görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

d) İşletme: İçinde hayvanların yetiştirildiği veya muhafaza edildiği herhangi bir kuru-

luşu,

e) Yetkili otorite: İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Barınma

MADDE 5 – (1) 8 haftalıktan büyük olan buzağılar, veteriner hekim tarafından sağlığı

ya da davranışları nedeniyle tedavi görmesinin gerekli olduğu onaylanmadıkça, bireysel böl-

melerde barındırılmaz. Bu bölmelerin genişliği ayaktaki buzağının cidago yüksekliğinden,

uzunluğu ise burun ucundan kuyruğa kadar olan uzunluğun 1.1 ile çarpımından az olamaz.

(2) Gruplar halinde barındırılan buzağılarda, her buzağı için ayrılan kullanım alanı,

canlı ağırlığı 150 kilogramdan düşük olan her buzağı için en az 1,5 m², canlı ağırlığı 150-220

kilogram olan buzağılar için en az 1,7 m² ve canlı ağırlığı 220 kilogram ve daha fazla olan bu-

zağılar için en az 1,8 m² olması gerekir. Ancak, altıdan daha az sayıda buzağısı olan işletmelerde

ve annelerini emmesi için tutulan buzağılarda uygulanmaz.

İşletmeler ve işletme içi düzenlemeler

MADDE 6 – (1) Buzağının kalacağı yerin yapımında kullanılan malzemeler ve özel-

likle buzağıların temas edebileceği kutular ve ekipman buzağılara zarar vermeyecek türde ve

iyice temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olur.

(2) Binanın yalıtımı, ısıtması ve havalandırması, hava dolaşımının, toz seviyesinin, sı-

caklığın, havanın bağıl neminin ve gaz konsantrasyonunun buzağılara zararlı olmayacak sevi-

yede tutulması sağlanır.

(3) Buzağıların kalacağı yer, her bir buzağının zorlanmadan yatmasına, dinlenmesine,

ayağa kalkmasına ve eğilmesine imkân sağlayacak şekilde inşa edilir.

(4) Buzağıların bulunduğu barınaklar, alet ve donanım çapraz bulaşmayı ve hastalık ta-

şıyıcı organizmaların oluşmasını engellemek amacıyla, düzgün bir şekilde temizlenip dezen-

fekte edilir. Dışkı, idrar ve yem artıkları ile saçılmış yemler, kokuyu asgariye indirgemek, sinek

veya kemirgenler için cazip olmasını engellemek amacıyla gerekli sıklıklarda temizlenir.

(5) Zemin, pürüzsüz ve buzağıların yaralanmaması için kaygan olmamalıdır. Bu nedenle

zeminin yapısı; buzağıların ayakta dururken veya uzanırken, yaralanmaya veya acıya neden

olmayacak özellikte olması gerekir. Buzağıların büyüklüğü ve ağırlığına uygun olmalı ve sert,

düzgün ve sabit bir yüzey oluşturulmalıdır. Yatacakları alan rahat, temiz ve yeterince kuru ol-

malı ve buzağıları olumsuz bir şekilde etkilememelidir. İki haftalıktan küçük tüm buzağılar

için uygun bir yatak temin edilir.
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(6) İşletme binalarında barındırılan buzağılar, sürekli karanlık ya da yapay aydınlatma-

da, yeterli dinlenme süresi verilmeden bulundurulamaz. Davranış ve fizyolojik ihtiyaçlarını

karşılamak üzere, farklı iklim şartları için uygun, doğal ya da suni aydınlatmaya imkân tanıyan

tertibat düzenlenir. Mevcut doğal ışığın hayvanın fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlarının karşılan-

masında yetersiz olması durumunda, en azından doğal ışık süresine eşdeğer bir süre için uygun

olan 8 saatlik suni aydınlatma sağlanır.

(7) Besleme ve sulama ekipmanları, buzağıların yem ve sularının kirlenmesini en aza

indirgeyecek şekilde tasarlanır, yerleştirilir ve muhafaza edilir.

Kontrol

MADDE 7 – (1) İşletme binalarında barındırılan buzağılar, sahipleri veya hayvanlardan

sorumlu kişi tarafından günde en az iki defa kontrol edilmeli ve dışarıda tutulan buzağılar ise

günde en az bir defa kontrol edilir. Hasta veya yaralı olduğu tespit edilen buzağının gecikmek-

sizin uygun bir şekilde tedavisi veteriner hekime yaptırılır. Söz konusu tedaviye cevap verme-

yen herhangi bir buzağı ile ilgili olarak, derhal, veteriner hekime yeniden başvurulur. Gerekirse

hasta veya yaralı buzağılar, kuru ve rahat bir yerde diğerlerinden ayrı bir şekilde izole edilerek

tutulur.

(2) Buzağıların herhangi bir zamanda kontrol edilebilmelerine imkân tanıyan, sabit ya

da taşınabilir yeterli düzeyde aydınlatma sağlanır.

Otomatik ya da mekanik donanımlar

MADDE 8 – (1) Buzağıların sağlığı ve refahı için gerekli olan tüm otomatik ve meka-

nik donanımlar günde en az bir kere kontrol edilir. Sorunların tespit edilmesi durumunda, bu

sorunlar derhal giderilir. Öncelikle hayvanların sağlığının ve refahının güvenceye alınabilmesi

için, sorunlar giderilene kadar; özellikle alternatif besleme metotları kullanılarak ve yeterli bir

ortam sağlanmak suretiyle, uygun önlemler alınır.

(2) Yapay bir havalandırma sisteminin kullanıldığı durumlarda; sistemin bozulması du-

rumunda, hayvanların sağlığının ve refahının korunması amacıyla yeterli düzeyde havanın ye-

nilenmesini temin edecek destekleyici bir sistem kurulur. Bu sistemin bozulması ile ilgili olarak,

hayvanların bakıcısını uyarmak üzere bir alarm sistemi temin edilir. Bu alarm sistemi düzenli

aralıklarla test edilir.

Elektrik donanımı

MADDE 9 – (1) Barınaklarda elektrik ekipmanının bulundurulması halinde, donanım

buzağılara elektrik şoku vermeyecek şekilde yerleştirilir.
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Hayvanların bağlanması

MADDE 10 – (1) Grup halinde barındırılan buzağılar, süt ile beslendikleri dönem dı-

şında bağlanamazlar, bağlı kaldıkları süre bir saati geçemez. Bu bağlar hayvanın yaralanmasına

yol açmamalı, yatmasına izin verecek uzunlukta olmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Beslenme ve su

MADDE 11 – (1) Yeni doğan buzağıların, doğumdan hemen sonra ve/veya en geç ilk

6 saat içerisinde kolostrum almaları gerekir.

(2) Tüm buzağılar günde en az iki kere beslenir.

(3) Buzağıların gıdaları asgari 4,5 mmol/litre düzeyinde ortalama kan hemoglobinini

temin etmek üzere yeterli ölçüde demir ihtiva eden ve 2 haftadan büyük her buzağı için, yaşları

sekiz ila 20 nci haftalar arasında iken, günlük miktarı en az 50 g’dan 250 g’a arttırılacak şekilde,

lifli gıdadan oluşan bir günlük rasyon verilir. Buzağılara ağızlık takılmaz.

(4) Buzağıların gruplar halinde barındırıldığı ve otomatik bir besleme sistemi ile bes-

lenmedikleri durumlarda, her buzağının aynı anda gıdaya erişmesi temin edilir.

(5) İki haftadan büyük tüm buzağıların yeterli miktarlarda, taze suya erişimi sağlanarak

günlük sıvı alımı ihtiyaçları giderilir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Denetimler, bu Yönetmeliğin gereklilikleri ile uyumluluğunun teyit

edilebilmesi amacıyla Bakanlık ve yetkili otorite tarafından yapılır. Söz konusu denetimler,

kullanılan farklı çiftlik sistemlerinin her yıl istatistiksel olarak temsili bir örneğini kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2014 tarihli ve

29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hü-

kümler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN GENEL

HÜKÜMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürün ve hizmetinden yararlanılan hayvanla-

rın, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları

dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, çiftlik amaçlı yetiştirilen veya beslenen hayvanların

korunması ile ilgili asgari standartları belirleyen hükümleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, yabani ortamlarda yaşayan hayvanları, yarışmalarda, gösterilerde,

kültürel ve sportif faaliyetlerde ya da organizasyonlarda kullanılması amaçlanan hayvanları,

deney ve laboratuvar hayvanlarını, herhangi bir omurgasız hayvanı kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 9 uncu maddesine dayanılarak,

b) 98/58/EC sayılı, Çiftlik Amaçlı Yetiştirilen Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa

Birliği Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Hayvan: Balıklar, sürüngenler ya da amfibikler dahil olmak üzere gıda üretimi ama-

cıyla bakılan veya yetiştirilen hayvanı,

c) Hayvan sahibi veya bakıcısı: Hayvanların mülkiyetini haiz veya ücret karşılığında

veya ücretsiz, muhafaza etmekle görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

ç) İşletme: İçinde hayvanların yetiştirildiği veya muhafaza edildiği herhangi bir kuru-

luşu,

d) Yetkili otorite: İl/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Bakanlık, hayvan sahibi ya da bakıcısı tarafından korumaları altında

olan hayvanların refahının sağlanması için uygun önlemlerin alınması ve hayvanların gereksiz

yere acı ve ızdırap çekmelerine ya da yaralanmalarına neden olacak koşulların önlenmesine

yönelik gerekli hükümleri belirler.

(2) Balıklar, sürüngenler ya da amfibik dışındaki hayvanlar, türleri, gelişme evresi,

adaptasyon ve evcilleşme durumu ile bilimsel bilgiler ve tecrübeler ile ortaya konan fizyolojik

ve etolojik ihtiyaçları dikkate alınarak yetiştirildikleri veya bakıldıkları koşullar, bu Yönetme-

likte belirlenen hükümlere uygun olarak sağlanır.

(3) Bakanlık ve yetkili otorite; bu Yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamak için,

denetim yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir. Söz konusu denetimler, farklı amaçlar için yapılan

kontroller sırasında da yürütülebilir. Her yıl yetkili otorite tarafından toplanan Ek-1’de yer alan

bilgiler yıllık rapor haline getirilerek Bakanlığa gönderilir.

Personel

MADDE 6 – (1) Çiftlik hayvanlarının bakımı; uygun kabiliyet, bilgi ve mesleki yeter-

liliğe sahip yeterli sayıda personel tarafından gerçekleştirilir.

(2) Bakanlık, hayvanların bakımından sorumlu olan bakıcı ile işletme sorumlularına

hayvan refahı konularında eğitim kursları düzenler.

Kontrol

MADDE 7 – (1) Hayvan sahibi veya bakıcısı tarafından sıklıkla dikkat edilmesinin ge-

rekli olduğu yetiştirme sistemlerinde barındırılan çiftlik hayvanlarının refahlarının sağlanması

amacıyla, günde en az bir kere kontrol edilir. Bunun dışındaki sistemlerde bakılan ve yetiştirilen

çiftlik hayvanları ise herhangi bir mental veya fiziksel acıdan kaynaklanan olumsuzluğun ön-

lenmesi için yeterli olacak aralıklarla kontrol edilir.

(2) Çiftlik hayvanları için, herhangi bir zamanda kontrol edilebilmelerine imkân tanıyan

sabit ya da taşınabilir yeterli düzeyde aydınlatma sağlanır.

(3) Hasta ya da yaralı olabilecek herhangi bir çiftlik hayvanının gecikmeksizin uygun

bir şekilde tedavisi veteriner hekime yaptırılır. Söz konusu tedaviye cevap vermeyen hayvanlar

için; derhal veteriner hekime yeniden başvurulur. Gerekli olması durumunda, hasta ya da yaralı

hayvanlar kuru, rahat altlığı olan uygun bir ayrı bölmede izole edilir.

22 Kasım 2014 – Sayı : 29183                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Kayıtların tutulması

MADDE 8 – (1) Çiftlik hayvanlarının sahipleri ya da bakıcıları; çiftlik hayvanlarının

bulunduğu işletmelerde, hayvanlara uygulanan tüm tedaviler ile her kontrolde tespit edilen

ölüm sayılarına ilişkin kayıtları tutar.

(2) Söz konusu kayıtlar, en az üç yıl süreyle muhafaza edilir. Bu kayıtlar denetim sıra-

sında veya yetkili otorite tarafından talep edilmesi durumunda sunulur.

Hareket özgürlüğü

MADDE 9 – (1) Çiftlik hayvanlarının türüne, edinilen tecrübeye ve bilimsel bilgilere

uygun olarak hareket özgürlüğü alanları sağlanmalıdır. Bu alanlarda, gereksiz yere acı veya

yaralanmaya neden olacak unsurlar bulundurulmaz.

(2) Çiftlik hayvanlarının devamlı veya düzenli aralıklarla bağlanması ya da hareketinin

kısıtlanmasının söz konusu olduğu durumlarda, hayvanın fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlarına

uygun yeterli bir alan sağlanır.

İşletmeler ve işletme içi düzenlemeler

MADDE 10 – (1) İşletmelerin inşası için kullanılan malzeme ve özellikle hayvanların

temasta bulunabileceği donanımı içeren bölmeler; hayvanlara zarar vermeyecek şekilde, tam

olarak temizlenmeye ve dezenfekte edilmeye elverişli olması gerekir.

(2) Çiftlik hayvanlarının yaşadığı bölümler; herhangi bir zorluk olmadan yatabileceği,

dinlenebileceği, ayağa kalkabileceği, dışkı ve idrar yapabileceği bir şekilde inşa edilir.

(3) Çiftlik hayvanlarının bulunduğu işletmelerde alet ve donanımlar; çapraz bulaşmayı

ve hastalık taşıyıcı organizmaların oluşmasını engellemek amacıyla, düzgün bir şekilde temiz-

lenip dezenfekte edilir. Dışkı, idrar ve yem artıkları ile saçılmış yemler ise; kokuyu asgariye

indirgemek, sinek veya kemirgenler için cazip olmasını engellemek amacıyla gerekli sıklıklarda

temizlenir.

(4) Çiftlik hayvanlarının emniyeti için yapılan işletme içi düzenlemeler ve tesisatlar;

hayvanlarda yaralanmaya veya acı çekmelerine sebep olabilecek herhangi bir keskin kenar ya

da çıkıntılar olmayacak şekilde inşa edilir. Zemin ise sert, düz ve dayanıklı yüzeyden yapılmış

ve yaralanmaları engellemek üzere, kaygan olmayacak şekilde, hayvanların boyutu ve ağırlı-

ğına uygun olmak zorundadır. Yatma alanının rahat ve temiz olması gerekir. Hayvanların tür

ve yaşlarına uygun altlıklar kullanılır.
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(5) İşletme binalarının yalıtımı, ısıtma ve havalandırması; hava dolaşımı, toz seviyeleri,

sıcaklık, göreceli hava rutubeti ve gaz konsantrasyonları hayvanlar için zararlı olmayan sınırlar

içerisinde tutulur.

(6) İşletme binalarında barındırılan hayvanlar; sürekli karanlık ya da yapay aydınlat-

mada, yeterli dinlenme süresi verilmeden bulundurulamaz. Davranış ve fizyolojik ihtiyaçlarını

karşılamak üzere, farklı iklim şartları için uygun doğal ya da suni aydınlatmaya imkân tanıyan

tertibat düzenlenir. Mevcut doğal ışığın hayvanın fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlarının karşılan-

masında yetersiz olması durumunda, en azından doğal ışık süresine eşdeğer bir süre için uygun

olan 8 saatlik suni aydınlatma sağlanır.

İşletme binalarında barındırılmayan çiftlik hayvanları

MADDE 11 – (1) İşletme binalarında barındırılmayan çiftlik hayvanları, gerekli ve

mümkün olması durumunda; olumsuz hava koşullarından, yırtıcı hayvanlardan ve sağlıkları

için risk teşkil eden unsurlardan korunur ve günde en az bir kere kontrol edilir.

Otomatik ya da mekanik donanımlar

MADDE 12 – (1) Çiftlik hayvanlarının sağlığı ve refahı için gerekli olan tüm otomatik

ve mekanik donanımlar günde en az bir kere kontrol edilir. Sorunların tespit edilmesi duru-

munda, bunlar derhal giderilir. Sorun giderilene kadar, hayvanların sağlığının ve refahının gü-

venceye alınması için özellikle alternatif besleme metotları kullanılır ve yeterli bir ortam sağ-

lanmak üzere, uygun önlemler alınır.

(2) Yapay bir havalandırma sisteminin kullanıldığı ve bu sistemin bozulması durumun-

da, hayvanların sağlığının ve refahının korunması için yeterli düzeyde havanın yenilenmesini

temin edecek bir destekleyici sistem kurulur. Bu bozulma ile ilgili olarak hayvanların bakıcısını

uyarmak üzere bir alarm sistemi temin edilir. Alarm sistemi düzenli aralıklarla test edilir.

Yem, su ve diğer maddeler

MADDE 13 – (1) Çiftlik hayvanları sağlıklarının sürdürülmesi ve besin ihtiyaçlarının

karşılanması için; yaşlarına, ağırlıklarına, davranışlarına ve fizyolojik ihtiyaçlarına göre uyar-

lanmış yeterli miktarlarda uygun bir yemle beslenir. Hiç bir hayvana, gereksiz yere acı çekti-

recek ya da yaralanmalarına yol açabilecek her türlü maddeyi ihtiva eden gıdalar ya da sıvılar

verilemez.

(2) Tüm hayvanların, fizyolojik ihtiyaçlarına uygun olan aralıklarda kolayca yeme eri-

şebilme imkânı sağlanır.
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(3) Tüm hayvanların yeterli miktarlarda, taze suya erişimi sağlanarak günlük sıvı alımı

ihtiyaçları giderilir.

(4) Beslenme ve içme suyu donanımı; gıdanın ve suyun kontamine olmasını engelle-

yecek ve hayvanlar arasındaki rekabetin zararlı etkilerini asgariye indirgeyecek şekilde tasar-

lanarak inşa edilir ve yerleştirilir.

(5) Tedavi, koruma ya da zooteknik tedavi amacıyla Bakanlıkça kullanımına izin verilen

maddeler dışında herhangi bir başka maddenin kullanımına, bilimsel çalışmalar ya da edinilen

tecrübe ile söz konusu maddenin etkisinin hayvanın sağlığı ya da refahına zararlı olmadığı gös-

terilmedikçe izin verilmez.

Uygun olmayan müdahaleler

MADDE 14 – (1) Hayvanlara tedavi amaçlı olmayan müdahaleler yapılmaz.

Üreme usulleri

MADDE 15 – (1) Çiftlik hayvanlarında, acı duymalarına ve yaralanmalarına neden

olan veya neden olması muhtemel, doğal ya da suni üreme prosedürleri uygulanamaz. Yönet-

meliğin bu maddesi; hayvanların minumum ya da kalıcı düzeyde acı çekmelerine ya da yara-

lanmalarına yol açabilecek veya yaralanmalarına sebep olmayacak müdahalelerin gerekli ol-

duğu bazı prosedürlerin uygulanmasına, Ulusal hükümlerce izin verildiği taktirde engel değildir.

(2) Bir hayvan, genotipi ve fenotipi gereği sağlığına ve refahına zarar verilmemesi şar-

tıyla bakılabilir veya yetiştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift-

lik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YUMURTACI TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ

STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yumurtacı tavukların, gelişmesi, uyumu ve

evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıl-

dıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yumurtacı tavukların korunması ile ilgili asgari stan-

dartları belirleyen hükümleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, yumurtacı tavuk sayısı 350 adetten az olan işletmeler ile damızlık

amaçlı yetiştiricilik yapan işletmelerde bulunan kanatlıları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 9 uncu maddesine dayanılarak,

b) 1999/74/EC sayılı, Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartları

Belirleyen Avrupa Birliği Konsey Direktifine ve 2002/4 sayılı Yumurtacı Tavuk İşletmelerinin

Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Avrupa Birliği Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alternatif sistem: Tüm kafessiz sistemleri,

b) Altlık: Tavukların etolojik ihtiyaçlarını gidermelerine imkan veren ufalanabilir uygun

bir materyali,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Folluk: Zemini ağ şeklinde telden yapılmamış, tek veya bir grup tavuğun yumurtla-

ması için hazırlanmış ayrı bir alan veya bölmeleri,

d) Hayvan sahibi veya bakıcısı: Hayvanların mülkiyetini haiz veya ücret karşılığında

veya ücretsiz, muhafaza etmekle görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

e) İşletme: İçinde hayvanların yetiştirildiği veya muhafaza edildiği herhangi bir kuru-

luşu,
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f) Kullanılabilir alan: En az 30 cm genişliğinde ve baş üstü boşluk alanı en az 45 cm

olan ve zemin eğimi % 14’ü geçmeyen alanı, (Folluk alanları kullanılabilir alanlar olarak de-

ğerlendirilemezler.)

g) Kümes: Tavuk sürülerinin yetiştirildiği işletme içerisinde yer alan binayı,

ğ) Yetkili otorite: İl/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,

h) Yumurtacı tavuk: Kuluçka amacıyla olmayan; yumurtaların ticari üretimi için yetiş-

tirilen ve yumurtlama olgunluğuna ulaşmış Gallus gallus türündeki kanatlıları,

ı) Zenginleştirilmiş kafes sistemi: Zenginleştirilmiş kafes sistemleri ile ilgili uygulana-

cak hükümlerde geçen ve bir altlık alanı, follukları ve tünekleri tarif eden bir kafes sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetiştirme ile İlgili Gereklilikler

Yetiştirme sistemleri

MADDE 5 – (1) Yumurtacı tavuk yetiştiriciliği yapan işletme sahipleri ya da bakıcıları

aşağıda bahsi geçen sistemlerin her birine özel olan şartları uygular. Bu sistemler;

a) Alternatif sistemler için uygulanacak hükümlere,

b) Zenginleştirilmemiş kafes sistemleri ile ilgili uygulanacak hükümlere,

c) Zenginleştirilmiş kafes sistemleri ile ilgili uygulanacak hükümlere,

uygun olması gerekir.

Alternatif sistemler için uygulanacak hükümler

MADDE 6 – (1) Bu bölümde bahsi geçen tüm üretim sistemleri en az aşağıda verilen

koşulları sağlayacak şekilde tasarlanır:

a) Her tavuk için en az 10 cm ayrılması şartıyla ya doğrusal bir yemlik ya da her tavuk

için asgari 4 cm ayrılması şartıyla dairesel yemlik bulundurulur.

b) Her tavuk için en az 2,5 cm ayrılması şartıyla ya doğrusal suluk ya da her tavuk için

asgari 1 cm ayrılması şartıyla dairesel suluklar, buna ilaveten, damlama aletlerinin ya da su

kaplarının kullanılması durumunda, her 10 tavuk için en az bir damlama aleti ya da su kabı

ayrılır. Her tavuğun erişimi kapsamında en az iki su kabı ya da damlama aletinin olması gerekir.

c) Her yedi tavuk için en az bir folluk temin edilir. Grup folluklarının kullanılması du-

rumunda, azami 120 tavuk için en az 1 m² folluk alanı ayrılır.

ç) Her tavuk için en az 15 cm keskin kenarı olmayan yeterli sayıda tünek ayrılır. Tü-

nekler altlığın üzerine yerleştirilmez ve tünekler arasındaki yatay mesafe en az 30 cm ve tünek

ile duvar arasındaki yatay mesafe de en az 20 cm’dir.

d) Altlıklı alan her tavuk için en az 250 cm²’dir ve zemin yüzeyinin en az üçte biri alt-

lıklıdır.

(2) Tesisin zemini her ayağın pençelerinin öne bakan bölümlerini destekleyecek şekilde

inşa edilir.
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(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında ortaya konulan hükümlere ilaveten,

a) Farklı seviyeler arasında yumurtacı tavukların serbestçe hareket edebildiği büyütme

sistemlerinin kullanıldığı durumlarda;

1) Dört kattan daha fazla kat olamaz.

2) Katlar arasındaki baş üstü boşluğu en az 45 cm olur.

3) Sulama ve yemleme tertibatı tüm tavukların erişiminin olabileceği bir şekilde dağı-

tılır.

4) Katlar, aşağıdaki katlara damlaların düşmesini engelleyecek bir şekilde düzenlenir.

b) Yumurtacı tavukların açık dolaşıma erişiminin olması durumunda;

1) Dış alana doğrudan geçiş veren birkaç adet çıkış deliği olur. Bu deliklerin boyutları

en az 35 cm yükseklikte ve 40 cm genişliğindedir ve binanın tüm uzunluğu boyunca yerleştirilir.

Her halükarda, 1.000 tavuktan oluşan bir grup için 200 cm büyüklüğünde toplam çıkış sağlanır.

2) Açık dolaşım alanları her m²’ye düşen tavuk sayısına uygun bir büyüklükte ve her-

hangi bir ciddi toprak kontaminasyonunu engellemek üzere uygun bir zemin yapısında olur.

Sert hava koşullarından ve yırtıcı hayvanlardan korunması ve tavukların her zaman suya erişimi

sağlanır.

(4) Her m² kullanılabilir alan için sürü yoğunluğu dokuz tavuğu geçmez. Ancak, kul-

lanılabilir alanın, kullanılabilir zemin yüzeyine eşit olması durumunda, bu Yönetmeliğin yayım

tarihinden önce kurulmuş işletmeler için kullanılabilir her m² alan için besi yoğunluğu

31/12/2022 tarihine kadar on iki tavuk olabilir.

Zenginleştirilmemiş kafes sistemleri ile ilgili uygulanacak hükümler

MADDE 7 – (1) Bu bölümde bahsi geçen tüm kafes sistemleri aşağıda belirtilen ko-

şulları karşılar:

a) Her bir yumurtacı tavuk için, en azından yatay şekilde ölçülen 550 cm² lik serbest

kullanım alanı temin edilir. Bu alan, sabit veya sabit olmayan ekipmanla kısıtlanmaz.

b) Kısıtlama olmadan kullanılabilecek bir yemlik temin edilir. Yemliğin uzunluğu en

az kafesteki tavuk sayısı çarpı(X) 10 cm olması gerekir.

c) Damlama aletlerinin veya su kaplarının temin edilmediği durumlarda, her kafeste bu

fıkranın (b) bendinde bahsi geçen yemlik ile aynı uzunlukta olan sürekli bir suluğun sağlanması

gerekir. Sulama noktaları tesis edildiğinde her bir tavuğun ulaşabileceği en az iki damlama

aleti ya da en az iki su kabı temin edilir.

ç) Kafesler, kafes alanının en az % 65’inin üzerinde, en az 40 cm yüksekliğinde olup

hiç bir noktada 35 cm’den daha alçak olamaz.

d) Kafeslerin zeminleri her ayağın öne bakan bölümlerini destekleyecek şekilde inşa

edilir. Zemin eğimi % 14’ten fazla ve %8’den aşağı olamaz. Dikdörtgen gözenekli tellerin dı-

şında zeminler kullanılması durumunda, daha yüksek eğimlere izin verilebilir.

e) Kafeslere, uygun tırnak aşındırıcı araçlar yerleştirilir.
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Zenginleştirilmiş kafes sistemleri ile ilgili uygulanacak hükümler

MADDE 8 – (1) Bu bölümde bahsi geçen tüm kafesler en az aşağıda belirtilen koşulları

karşılar:

a) Her tavuk için ayrılan kafes alanı en az 750 cm² olur. Bu kafes alanının 600 cm²’si

kullanılabilir alan ve bu kullanım alanının dışında kalan alanlar ise; en az 20 cm yüksekliğinde

olur. Ancak, hiçbir kafesin toplam alanı 2000 cm²’den az olamaz.

b) Yumurtacı tavuklara; bir folluk, gagalama ve eşelenmenin mümkün olduğu altlık ve

her tavuk için en az 15 cm uzunluğunda uygun tünekler, temin edilir.

c) Kısıtlama olmadan kullanabilecekleri bir yemlik temin edilir. Yemliğin uzunluğu en

az kafesteki tavuk sayısı çarpı(X) 12 cm olması gerekir.

ç) Her kafeste grup büyüklüğüne uygun bir içme suyu sistemi olur. Damlama aleti ya

da su kapları kullanıldığında, her tavuğun erişebileceği en az iki damlama aleti ya da en az iki

su kabı temin edilir.

d) Tavukların kontrolü ile kafeslere doldurulması ve boşaltılması işlemlerini kolaylaş-

tırmak için, kafes katları arasında en az 90 cm genişliğinde koridorlar olur ve kafeslerin tabanı

ile bina zemini arasında en az 35 cm genişliğinde bir boşluk bırakılır.

e) Kafeslere, uygun tırnak aşındırıcı araçlar yerleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Denetim ve Aydınlatma

Kayıt ve işletme numarası

MADDE 9 – (1) Bakanlık, tüm yetiştirme sistemlerindeki işletmelerin kayıt altına alın-

masını ve insan tüketimi için pazara sürülen yumurtaların izlenebilirliği için her birine ayırt

edici numara verilmesini temin eder.

(2) İşletme sahibi veya bakıcı aşağıdaki hususlar ile ilgili işletmedeki her bir kümes

için kayıt ek-1’de yer alan formu tutmak zorundadır.

(3) Yumurtaların elde edildiği yetiştirme sistemine göre farklı olmak üzere, Bakanlıkça

belirlenen usullere göre bir tanımlama numarası verilir.

Denetim

MADDE 10 – (1) Farklı amaçlar için yapılan kontroller sırasında yürütülecek dene-

timler, her yıl kullanılan farklı yetiştiricilik sistemlerini istatistiki olarak temsil eden örnekleri

kapsar.

Kontrol

MADDE 11 – (1) Hayvan sahibi veya bakıcısı tarafından sıklıkla dikkat edilmesinin

gerekli olduğu yetiştirme sistemlerinde barındırılan yumurtacı tavuklar, refahlarının sağlanması

için, günde en az bir kere kontrol edilir.
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Gürültü seviyesi

MADDE 12 – (1) Gürültü seviyesi asgariye indirilir. Sürekli ya da ani gürültülerden

kaçınılır. Havalandırma fanları, yem makineleri ya da diğer ekipman mümkün olan en az gü-

rültüyü oluşturacak şekilde inşa edilir, yerleştirilir, çalıştırılır ve bakımı yapılır.

Aydınlatma

MADDE 13 – (1) Tüm binalarda, tavukların birbirlerini görmelerine, açıkça görsel ola-

rak etraflarını araştırabilmelerine ve doğal davranışlarına imkan tanıyacak yeterlilikte aydın-

latma seviyesi sağlanır. Doğal aydınlatmanın olması durumunda, kümeste pencereler ışığın

eşit bir şekilde dağıtılmasına imkan verecek şekilde düzenlenir.

(2) Adaptasyonun ilk günlerinden sonra, aydınlatma saatleri sağlık ve davranışsal prob-

lemleri engelleyecek şekilde ayarlanır. Aynı zamanda aydınlatma saatleri 24 saatlik bir ritmi

takip eder ve yaklaşık bir günün 8 saatinden az olmamak üzere, tavukların dinlenebilmeleri,

immundepresyon ve göz anomalilerinin engellenmesi için yeterli bir süre için kesintisiz ka-

ranlık sağlanır. Işıklar kapatıldığında, tavuklara rahatsızlık vermeden ve yaralanmaya neden

olmadan yerleşmelerine imkan tanıyan yeterli bir süre için bir alacakaranlık sağlanır.

Temizlik ve dezenfeksiyon

MADDE 14 – (1) Kümes bölümleri, ekipman ve aletler düzenli aralıklarla ve boşalt-

madan sonra yeni bir tavuk grubunun girmesinden önce tamamen temizlenir ve dezenfekte

edilir. Kafeslerin dolu olduğu durumlarda, yüzeyler ve tüm ekipman yeterince temiz tutulur.

(2) Dışkılar gerekli olduğu ölçüde sık sık uzaklaştırılır ve ölen tavuklar her gün uzak-

laştırılarak usulüne uygun şekilde imha edilir.

Kafesler

MADDE 15 – (1) Kafesler tavukların kaçmasını önleyecek şekilde tasarlanır.

(2) İki ya da daha fazla katlı kafeslerden oluşan yerleşimlerde, tüm kafeslerin zorluk

çekilmeden kontrol edilmesine ve tavukların çıkartılmasının kolaylaştırılmasına imkan tanıyan

önlemler alınır veya buna uygun araçlarla donatılır.

(3) Kafes kapakları yetişkin bir tavuğun gereksiz yere acı çekmesine ya da yaralanma-

sına neden olmayacak şekilde çıkarılmasına imkan verecek boyutlarda ve tasarımda yapılır.

Uygun olmayan müdahaleler

MADDE 16 – (1) Yumurtacı tavuklara tedavi amaçlı olmayan müdahaleler yapılmaz.

(2) Yetkili otorite, tüy yolma veya kanibalizmin engellenmesinin diğer yöntemlerle

mümkün olmadığı durumlarda, eğitimli personel tarafından yapılması şartıyla on günden küçük

olan Gallus gallus türü yumurtacı tavuk amaçlı civcivlerin gagalarının kesilmesine izin verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2014 tarihli ve

29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hü-

kümler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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İdari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çalışmakta olan mevcut işletmelerde; 7 nci maddenin birinci

fıkrasında yer alan büyütme kafesleri, 1/1/2023 tarihinden itibaren kullanılmaz.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.

Ek-1

KÜMES KAYIT VE KONTROL FORMU

İşletme Sahibinin Adı Soyadı:

Bakıcının Adı Soyadı:

İşletmenin Adresi:

Telefon/Faks:

İşletme No:

Kümes No:

Kümesin Kapasitesi:

İşletmede Uygulanan Yetiştirme Yöntemi:

Tavukların Kümese Geldiği Tarih:

Gelen Tavukların Irkı:

Gelen Tavuk Sayısı:

Kullanılan her yetiştirme yöntemi için mevcut bulunan tavuk sayısı (Farklı yetiştirme

sistemleri kullanılması durumunda):
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İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Karayolları Trafik Yönetmeliğine 51 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait

araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi

MADDE 51/A – Savaş, iç karışıklık, doğal afet ve benzeri olağanüstü nedenlerle, ül-

kesinden ayrılmaya zorlanmış, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu

kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların

beraberlerinde getirdikleri tescilli araçlara, yurdumuzda kaldıkları süre içerisinde kullanılmak

üzere, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir.

Bu kapsamdaki araçlara yurdumuza girişleri sırasında ilgili gümrük idaresince, herhangi

bir trafik tescil kuruluşunda geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenleninceye kadar kulla-

nılmak üzere ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olması şartı ile

onbeş gün süreyle geçerli “Geçici Giriş Yol Belgesi” (Ek: 49/A) verilir.

Araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi işlemleri, araç sahiplerinin veya

kanuni temsilcilerinin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil kuruluşunca ya-

pılır. Müracaat sırasında tescil belgesi, ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta po-

liçesi ve düzenlenmiş ise Geçici Giriş Yol Belgesinin (Ek: 49/A) ibrazı ve aracın geçerli mua-

yenesinin bulunması zorunludur. Bu araçlardan geçerli muayenesi bulunmayanların Emniyet

Genel Müdürlüğü bilgi sistemine kayıtları yapılarak muayenelerini yaptırmak üzere yedi güne

kadar izin verilir. Muayenesi yaptırılan araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenlenir.

Gümrük idaresince bu madde kapsamında Geçici Giriş Yol Belgesi (Ek: 49/A) verilen

araçlara geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası düzenlenmeden bu araçların yurt dışına

çıkışlarına izin verilmez. Bu araçlarla yurt dışına çıkış yapılacak olması halinde, geçici trafik

belgesi ve tescil plakası, bu belge ve plakaları düzenleyen tescil kuruluşuna iade edilip yurt

dışına çıkışın yapılacağı gümrük idaresine kadar kullanılmak üzere yedi gün süreyle geçerli

“Geçici Çıkış Yol Belgesi (Ek: 49/B)” alınması zorunludur. Bu süre sonunda yurt dışına çıkış

yapmadığı tespit edilen araç trafikten men edilir ve men eden trafik kuruluşu tarafından bu
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araca yeniden üç gün süreyle geçerli “Geçici Çıkış Yol Belgesi (Ek: 49/B)” düzenlenir. Bu süre

sonunda yine yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilen araç, en son geçici trafik belgesi ve tescil

plakasını veren trafik tescil kuruluşundan yeniden geçici trafik belgesi ve tescil plakası alının-

caya kadar trafikten men edilir.

Geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilen araçlar, geçici belge ve plakalar üzerinden

başkasına satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, bu araçlar geçici trafik bel-

gesinde adı kayıtlı kişi, eşi veya belgede adı kayıtlı kişinin usul ya da füruu olanlar dışında

başkaları tarafından kullanılamaz ve “Geçici Çıkış Yol Belgesi (Ek: 49/B)” alınmadıkça bu

araçların yurt dışına çıkışlarına izin verilmez. Bu hususlarda araçların geçici trafik belge ve

bilgisayar kayıtlarına şerh konulur.

Geçici olarak tescil edilmek üzere geçici giriş yol belgesi veya geçici trafik belgesi ve

tescil plakası verilen yabancı plakalı araçlara ilişkin bilgiler kanunlardaki istisnalar hariç olmak

üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla sınırlı olarak paylaşılabilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak

veri paylaşımı protokolle belirlenir.

Geçici trafik belgesi ve tescil plakasının şekli, içeriği, geçerlilik süresi, geçici trafik

belgesi ve tescil plakası verilmesi, iadesi ile araca ait mevcut belge ve plakaların muhafazası,

iadesi ile bu işlemlere ait diğer usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Geçici olarak tescil edilen araçların muayene, sigorta, vergi ve harçları ile bu maddenin

uygulanmasına dair diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlık, kurum veya kuruluş-

larca belirlenir.

Hangi ülkelerde olağanüstü hallerin yaşandığı ve olağanüstü hallerin süresi İçişleri ve

Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca müştereken

hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan “Ek: 49/A” ve “Ek: 49/B” eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulanmaya başlandığı ta-

rihten önce ülkemize giriş yapmış olan araçlara, en geç 30 gün içinde geçici trafik belgesi ve

tescil plakası alınması zorunludur. Bu işlemlerin yapılmasında, Geçici Giriş Yol Belgesi (Ek: 49/A)

ibraz zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci

fıkrasında yer alan “Mart ayı sonuna kadar” ibaresi “Ocak ayı sonuna kadar” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Nisan

ayı sonuna kadar” ibaresi “Şubat ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/84

İşyeri : Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik Yemek İnşaat Petrol 

ve Orman Ürünleri Oto Kiralama Tic. San. Ltd. Şti.

Sırakapılar Mah.506 Sk. No: 6/2 Akbaş İş Merkezi

Merkezefendi/DENİZLİ 

SGK Sicil No : 1164501.048

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik Yemek İnşaat Petrol ve Or-

man Ürünleri Oto Kiralama Tic. San. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet

alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Muğla İli Kavaklıdere İlçe Hastanesi işyerinde veri giriş

işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret,

büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. 

Karar: Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik Yemek İnşaat Petrol ve Orman Ürünleri

Oto Kiralama Tic. San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönet-

meliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve ya-

pılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-

mesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/6)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer

alan eşyanın ithalatında 13/10/2014 tarihli ve 2014/6911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin
Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını
içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için,
Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı
kapsamı eşyanın tamamı için toplam 8.509 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya
gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.836 tonu geçemez.

Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için

EK-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak
EK-2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık)
gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye
kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın
4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Baş-
vuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 100
tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzen-

lenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde
ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-
best dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi
zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha
önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(3) İthal lisansı devredilemez.
(4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı

kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını
engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından
mahsup edilir.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 8/11/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ALBERK QA

ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

ANONİM ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonu internet sitesinde görevlendirme

bildirimi gerçekleşen Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şir-

ketinin, 1/4/2003 tarihli ve 25066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönet-

meliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Teb-

liğin 7 nci maddesi gereği görevlendirilmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme

Anonim Şirketinin Gezi Tekneleri Yönetmeliği çerçevesinde onaylanmış kuruluş olarak yapa-

cağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlan-

ması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 16/11/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar

Yönetmeliği ve 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edil-

miş olan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Gezi Tek-

neleri Yönetmeliğinde yer alan Üretim Sonrası Raporu (Madde 10 (1) - Modül PCA) kapsa-

mında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak

görevlendirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
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2014 Kasım Günsüzleri             Kılıç 
1200-23 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Kasım 2014 
CUMARTESİ Sayı : 29183 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/126 
Karar No : 2013/58 
İstanbul (Kapatılan) 24. Sulh Ceza Mahkemesinin 25/12/2013 tarih, 2013/837 Esas ve 

2013/1395 sayılı Kararı ile sanık Hıcman Dakhchoune hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde 
yalan beyan suçundan TCK.206/1, 62/1, 52/2. maddeleri gereğince 1500.-TL.adli para cezası ile 
cezalandırılmasına, CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına dair karar verildiği, Abdulnebi ve Zahra'dan olma, 1987 Fas doğumlu sanık Hıcman 
Dakhchoune'nin dosyada mevcut adresi bulunmadığı için karar tebligatı çıkartılamadığı, yapılan 
yazışmalara gelen yazı cevabında adresinin tespit edilemediği bildirilmiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 10093 

————— 
Esas No : 2013/95 
Karar No : 2013/50 
İstanbul (Kapatılan) 24. Sulh Ceza Mahkemesinin 27/09/2013 tarih, 2013/657 Esas ve 

2013/884 sayılı kararı ile sanık Dyary Kadır hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı 
madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan TCK.191/2. maddesi uyarınca denetimli 
serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildiği, Middov ve Christele'den olma, 1970 Kamerun 
doğumlu sanık Janpire Kumba'ya dosyada mevcut adresi bulunmadığı için tebligat 
çıkartılamadığı, yapılan yazışmalarda gelen yazı cevabında adresinin tespit edilemediği 
bildirilmiştir.  

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 10094 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2014/938 
Suç : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 
SUÇ T. : 31/12/2009 
Sanık : Ashima Abdolxalo Ahmed: (Abdolzalo Ahmed ve Golistan Mirza oğlu, 

25/05/1985) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Enez Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 

03/04/2013 gün ve 2011/57 E. 2013/83 K. sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 30/11/2013 gün ve 11/2013/180480 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10198/1 

————— 
Esas No : 2013/17465 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 26/03/2011 
Sanık : ULZIISAIKHAN IDESH: (Idesh ve Buj oğlu, 25/02/1982 doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

27/01/2012 gün ve 2011/273 E. 2012/72 K. sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 01/07/2013 gün ve 11/2012/113959 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10198/2 

————— 
Esas No : 2014/17557 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 17/03/2013 
Sanık : Abdourahmane Ba: (Ibrahima ve Adama oğlu, 01/01/1986 doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

22/04/2013 gün ve 2013/199 E. 2013/235 K. sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 03/09/2014 gün ve 11/2013/208347 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10198/3 

————— 
Esas No : 2013/22326 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 25/11/2011 
Sanık : MOHAMMAD IMRAN: (Aslam ve Rukshandar oğlu, 13/03/1984 doğumlu) 
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Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
04/04/2012 gün ve 2011/704 E. 2012/358 K. sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 06/09/2014 gün ve 11/2012/191416 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10198/4 

————— 
Esas No : 2014/5456 
Suç : Mühür Bozma 
Suç T. : 2009 
Sanık : HEATHER JEAN WİLLİAMS: (Ronald ve Zena oğlu, 26/01/1962 doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Didim(Yenihisar) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 09/02/2012 gün ve 2010/160 E. 2012/56 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 24/01/2014 gün ve 11/2013/224339 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10198/5 

————— 
Esas No : 2013/16578 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 19/03/2010 
Sanık : ZAHRAH KHUDIDAH ABDI: (Khudıdah ve Huri kızı, 30/11/1989 

DİHOUK doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

28/04/2011 gün ve 2010/428 E. 2011/299 K. sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 22/05/2013 gün ve 11/2011/393915 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10197/1 

————— 
Esas No : 2013/16577 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 16/12/2010 
Sanık : Kavra Mohammad Salıh Mohıaldeen: (Mohammad Salıh ve Saadıyah Ahmed 

oğlu, 1969 doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

04/05/2011 gün ve 2011/42 E. 2011/314 K. sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
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fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 22/05/2013 gün ve 11/2011/393914 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10197/2 

————— 
Esas No : 2014/13578 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 24/08/2012 
Sanık : BASHAR FRANSSES ABLHA: (Fransses ve Janet oğlu, 1978 doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

19/02/2013 gün ve 2012/313 E. 2013/110 K. sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 20/05/2014 gün ve 11/2013/107811 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10197/3 

————— 
Esas No : 2014/14715 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 20/01/2011 
Sanık : SAJAD GHOLAMI: (Yousef ve Tavıs oğlu, 01/01/1988 doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Milas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

14/02/2012 gün ve 2011/709 E. 2012/140 K. sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 01/06/2014 gün ve 11/2013/104717 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10197/4 

————— 
Esas No : 2014/18264 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 01/05/2011 
Sanık : Ali Alabbas: (Aldulhamıd ve Mıhaıa oğlu, 1983 doğumlu) 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Milas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

15/12/2011 gün ve 2011/361 E. 2011/759 K. sayılı hükmün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 24/09/2014 gün ve 11/2013/198537 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 10197/5 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
 VAN 
Esas No :2013/1127 
Karar No :2013/624 
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Necdet TAŞÇI, Habip-Fetiha oğlu, 20/05/1991 doğumlu, 

Hakkari/Merkez, Taşbaşı köyü nüfusuna kayıtlı. Ağrı/Patnos 3'üncü J.Komd. A.Hiz. ve Muh. BI. 
K.lığı emrinde görevliyken terhisli 1991/2 tertip J.Komd. Er. T.C. Kimlik Numarası: 
34486540262 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli J.Komd. Er Necdet TAŞÇI hakkında Van 
J.Asyş. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 11.12.2013 gün ve 2013/1127 E., 2013/624 K.sayılı 
gerekçeli hükmüyle; 

Sanık J.Komd. Er Necdet TAŞÇI'nın 28.03.2012-18.04.2012 tarihleri arasında firar 
suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As.C.K'nun 66/1-a maddesi 
gereğince takdiren BİR SENE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık, altı 
haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden birliğine katıldığından, As.C.K.'nun 73'üncü maddesi 
gereğince cezasından yarı oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, T.C.K.nun 62'nci maddesi gereğince, cezasından 1/6 oranında 
indirim yapılarak neticeten BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği 
hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.'nun 5728 Sayılı Kanun ile değişik 231/5'inci maddesi 
uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, 

Sanığın C.M.K.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231'inci maddesinin 8'inci fıkrası 
gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre 
içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik tedbirinin 
UYGULANMAMASINA, 

Sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni 
bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN 
DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer 
denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet 
hükmünün AÇIKLANMASINA, Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek 
yaptırımlara çevrilmesine, C.M.K'nun 231 /7'inci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, talebe 
uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Necdet TAŞÇI'nın bulunamayışı nedeniyle 
hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli 
hüküm Sanık Necdet TAŞÇI'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31 
maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Necdet 
TAŞÇI'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
Sanık Necdet TAŞÇI tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'nci maddesine göre itiraz başvurusu, 
Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza 
Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3'ncü 
maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak 
katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 
23'ncü J.Snr. Tüm. K.lığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık 
Necdet TAŞÇI'ya ilanen tebliğ olunur. 9455 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN ÇEVRİMİÇİ İZLENMEYE 
DAHİL EDİLMESİ TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 100 t/h buhar kazanı bacasında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm 

sisteminin çevrimiçi izlenmeye dahil edilmesi temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/157546 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    
15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Adı 
b) Niteliği ve miktarı : Fabrikamızın 100 t/h buhar kazanı 

bacasında kurulu bulunan sürekli 
emisyon ölçüm sisteminin T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı SEÖS tebliği ve 
2014/12 sayılı çevrimiçi izleme konulu 
genelgesine uygun hale getirilmesi için 
gerekli revizyonlarının yapılması, 
yazılım ve donanımların temini ve 
montajı. 

3 - İhale konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası 
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 
a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL. 
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği 
b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi : 05/12/2014 
d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 10287/1-1 
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SAFKAN ARAP AYGIRLARI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatı sona 

ermiş, bugüne kadar hiç doping tespit edilmemiş ve sahibi tarafından damızlık olarak satılmak 
istenen orijin, eşkal ve yarış performansı itibariyle damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap 
aygırları satın alınacaktır. 

Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar ve diğer hususlar ile taşıması gereken 
kriterler aşağıda belirtilmiştir: 

1 - Safkan Arap atı ırk vasıflarının genotip ve fenotip olarak (Kafa yapısı, cidago 
yüksekliği, bel uzunluğu v.s) göstermesi, 

2 - Safkan Arap Aygırlarının; Sa'd, Berk, Kuruş, Seklavi, Hilalüzzaman, Emael ve 
Alkuruş baba kan hatlarına mensup olması,  

3 - Sa’d kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 3 adet Gr I, 3 
adet Gr II ve 3 adet Gr III koşusu olmak üzere toplam 9 adet grup koşusu kazanmış olması  

4 - Berk, kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 2 adet Gr I ve 
3 adet Gr III olmak üzere 5 adet grup koşusu veya 2 adet Grup 3 ve 2 adet A3 koşusu kazanmış 
olması,  

5 - Seklavi kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I, 
1 adet Gr II ve 1 adet Gr III koşu olmak üzere 3 adet grup koşusu kazanmış olması,  

6 - Kuruş kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I, 1 
adet Gr II ve 1 adet Gr III koşu olmak üzere 3 adet grup koşusu kazanmış olması, 

7 - Hilalüzzaman kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; en az 1 defa 
Gr I ve en az 2 adet Gr III koşu olmak üzere 3 adet grup koşusu kazanmış olması,  

8 - Alkuruş kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 3 defa Gr II 
veya 2 adet Gr III 3 koşu kazanmış olması,  

9 - Emael kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I ve 
5 adet Gr III koşu olmak üzere toplam 6 adet grup koşusu kazanmış olması, 

10 - Aşım yapmasına mani bir sakatlığın ve ürogenital organlarda bir hastalık veya 
bozukluğun bulunmaması,(Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden rapor)  

11 - Ruam, S.Abortus £qui ve leptospirozis hastalıklar ile EHV, EVA gibi viral hastalıklar 
yönünden de yapılacak laboratuvar muayenelerinde, bu hastalıklardan salim olması,  

12 - Spermalarının, mikroskobik muayeneleri döllemeye elverişli olması,  
13 - Satın alınacak aygırların yapılacak karaciğer fonksiyon testlerinin olumlu olması, 
14 - Satın alınacak aygır adaylarından Sa’d, Kuruş, Seklavi, H.zaman, Emael ve Berk kan 

hatlarının 01.01.2005 tarihinden sonra doğmuş olması Alkuruş kan hattına mensup aygır 
adaylarının 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olması,  

15 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan atların, tecrit mahalline (Karacabey 
Tarım İşletmesi Müdürlüğü) nakli sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü halinde, at sahibi 
tarafından hiç bir iddiada bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir. 

16 - Müracaatlar 02.12.2014 günü saat 14:30 kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
yapılacaktır. Müracaat sonucu şartları uyan Aygırların muayeneleri At sahibinin adresinde 
yapılacaktır. 

15 - İhale Konusu Aygır Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünde veya ilgili Hipodrom Müdürlüklerinde görülebilir ve temin edilebilir. 

16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES : 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tel : 0312 417 84 70 / Dahili 284 - 0312 417 78 40 Faks: 0312 425 59 55 
 10289/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Başhekimliği ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Ürünü KISIM-1: Sunucu, Sanallaştırma 
Sistemi-Disk Depolama Ünitesi; KISIM-2: Veri Depolama Ünitesi (Pacs Storage), KISIM-3: HP 
Marka Omurga Anahtar Modülü KISIM-4: Oracle Marka Veri Tabanı Yönetim Sistemi (2CPU) 
ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve istenilen marka/modeline uygun 
olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 
  ŞARTNAME 
                     İHALE BEDELİ 
Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısıma Katılımlar İçin 130,00,-TL. 
KISIM-1 Sunucu - Sunucu, Sanallaştırma Sistemi-Disk Depolama Ünitesi 100,00,-TL. 
KISIM-2 Veri Depolama Ünitesi (Pacs Sotorage) 100,00,-TL. 
KISIM-3 Hp Marka Omurga Anahtar Modülü 70,00,-TL. 
KISIM-4 Oracle Marka Veri Tabanı Yönetim Sistemi 70,00,-TL. 
 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur.  

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

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, marka/model 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, 28/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine, marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10337/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

OTOMATİK KİTAP TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Yargıtay Birinci Başkanlığı İhtiyacı Otomatik Kitap Tarayıcı teknik 

şartnamesine ve Traventus markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ve markası 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, 28/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10295/1-1 
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VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı veri depolama ünitesi alımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik 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, 01/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10296/1-1 
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HAM FABRİKA VE RAFİNERİDE MUHTELİF YÜZEYLER İÇİN 
PASLANMAZ MALZEME TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Ham Fabrika ve Rafineride Muhtelif Yüzeyler İçin Paslanmaz Malzeme Temini, 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/154960 
1 - İdarenin  
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası 
a) Adresi : Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 344 419 16 09     Fax : 0 344 419 16 17 
2 - İhale konusu malların  
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 
Muhtelif Malzeme Alımı 

Malzemenin Adı Malzemenin Özelliği Malzeme ölçüsü Birimi Miktarı 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 76,1 x 3,2 x 6.000 mm Metre 54 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 88,9 x 3,6 x 6.000 mm Metre 240 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 114,3 x 4,0 x 6.000 mm Metre 300 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 139,7 x 4,0 x 6.000 mm Metre 24 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 168,3 x 4,5 x 6.000 mm Metre 330 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 219.1 x 5,6 x 6.000 mm Metre 72 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 273 x 5,0 x 6.000 mm Metre 120 
Boru Dikişli, DIN 2463, AISI 304 323,9 x 5,0 x 6.000 mm Metre 24 
Dirsek DIN 2605 ASTM ASI 304L 90º, 76.1 x 3,2mm Adet 88 
Dirsek ”             ”             ” 90º, 88.9 x 3,0mm Adet 14 
Dirsek ”             ”             ” 90º, 114,3 x 4,0 mm Adet 78 
Dirsek ”             ”             ” 90º, 139,7 x 4,0 mm Adet 16 
Dirsek ”             ”             ” 90º, 168,3 x 4mm Adet 73 
Dirsek ”             ”             ” 90º, 219,1 x 4mm Adet 26 
Dirsek ”             ”             ” 90º, 273 x 4,19 mm Adet 24 
Dirsek ”             ”             ” 90º, 323,9 x 4,57 mm Adet 4 
Sac AISI 304  1000 x 2000 x 4 mm. Kg. 1280 

 
b) Teslim yeri : Elbistan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı  
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü 
içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dahil) 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 01.12.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Elbistan Şeker Fabrikası 
adresindeki Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
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7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

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

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
11 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta serbesttir. 10311/1-1 

—— • —— 
KAYSERİ, ULUKIŞLA, BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK-ZONGULDAK HATLARINDA 

25 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE BEKÇİLİK HİZMETİ 
ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2014/157099 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın adı ve miktarı: BÖLGEMİZ MINTIKASINDA ESKİŞEHİR-ANKARA- 

KAYSERİ-ULUKIŞLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK ZONGULDAK HATLARINDA 23 
BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 92 İŞÇİYLE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIMI 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna16.12.2014 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10293/1-1 
—— • —— 

SÜRE UZATIM İLANI 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 
18.09.2014 tarihli Resmi Gazete ve Gazetelerde yayınlanan ihale ilan metni ile 07.11.2014 

tarihinde saat 09.30’da gerçekleştirileceği bildirilen Nevşehir/Kapadokya Havalimanının 
Kiralanmak Suretiyle İşletme Hakkının Devri ihalesine ilişkin teklif alma tarihi önce 21.11.2014 
günü saat 09.30’a ertelenmiş, bilahare bu tarih 23.01.2015 gününe ötelenmiştir. İhale, aynı gün 
saat 10.00’da ihale ilanında belirtilen yerde yapılacaktır. İlgililere ilanen duyurulur. 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MEVLANA BULVARI(KONYA YOLU ÜZERİ) NO:66 06330 ETİLER/ANKARA 
TELEFON: (312) 204 2305    FAX: (312) 212 43 82 e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr 
 10300/1-1 
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MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg (5 Ton) Margarin alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 09.12.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4 - Nihai teklifler en geç 09.12.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisna alımı kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66       Faks: 397 33 71 - 74 10273/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 öğretim üyesi 
alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 
tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek 08/12/2014 tarihine kadar kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle başvurmaları 
gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 
belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da 
elden teslim etmek suretiyle 08/12/2014 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular 08/12/2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve ilgili 
Fakülteye şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile 
yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm/Program 
Öğretim 
Üyesi 

Alanı 
Ek 

Açıklama 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce) 

1 
Muhasebe/Yönetim 

Organizasyonu 
Doç. Dr. 

İşletme (Türkçe) 1 Yönetim ve Organizasyon 
Yrd. Doç. 

Dr. 
 10341/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 

768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş 
Ortağı veya Yetkilisi, Kontrol Elemanı, Mimar Derya OĞUZ (Oda Sicil No: 28739) tarafından, 
Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1645 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
23.09.2014 tarihli ve E.2013/1645-K.2014/994 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Derya OĞUZ 
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29627 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10235/1/1-1 
————— 

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Mimar Haldun ALPTEKİN (Denetçi No: 17206, Oda Sicil No: 2693) 
tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1649 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1649-K.2014/998 sayılı karar ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Haldun ALPTEKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 
29623 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10235/2/1-1 
————— 

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 
Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hüseyin GÖZAY (Denetçi No: 18418, Oda Sicil No: 
25090) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1644 esasına kayden Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1644-K.2014/993 sayılı karar ile “dava 
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı 
ile Hüseyin GÖZAY hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 
29624 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10235/3/1-1 
————— 

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol 
Elemanı, Mimar Mehmet Ruhi YÜKSEL (Oda Sicil No: 17778) tarafından, Ankara 10. İdare 
Mahkemesinin 2013/1646 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 
tarihli ve E.2013/1646-K.2014/995 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Ruhi 
YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29625 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10235/4/1-1 
————— 

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki 
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına 
kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. 
tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1648 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 
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açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1648-K.2014/997 sayılı karar ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 
tarihli ve 29628 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  10235/5/1-1 
————— 

Genel Müdürlük Makamının 11.11.2014 tarih ve 30054 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği; 

Kapsam Yapı Lab. İnş. Tur. Kır. Rek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Fatih Mah. Pazaryolu Cad. 
No:101/3 Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,  Bakanlığımız  
Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 15.11.2011 tarih ve 411/1 sayılı kararı ile verilen 333 no’lu 
“Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 
doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 04.11.2014 
tarih ve 488/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10236/1/1-1 
————— 

Genel Müdürlük Makamının 11.11.2014 tarih ve 30054 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği; 

Özidaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Blv. No:64 B 
Blok 4. Bodrum Kat (İstanbul İl Özel İdaresi Binası) Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan yapı 
malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 10.01.2011 tarih 
ve 359 sayılı kararı ile verilen 231 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı 
veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 04.11.2014 tarih ve 488/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10236/2/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
42687 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10220/1-1 

————— 
14688 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10221/1-1 

————— 
60466 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 10222/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Sosyal Bilimler Mesleki Eğitim Vakfı, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

13/2/2014 tarihinde kesinleşen, 17/9/2013 tarihli ve E: 2012/335, K: 2013/362 sayılı kararı ile 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10291/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından: 
GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri 
sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 
Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

1. SINAV TARİHİ VE YERİ: 
1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak 

Ankara’da yapılacaktır. 
1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 27-28 Aralık 2014 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde 

sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı 
olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih 
ve sınav saatleri; 11 Aralık 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet 
sayfasında ilan edilecektir.  

1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve 
saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav 
başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan 
adaylar giriş sınavına katılamazlar. 

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle 
duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve 
saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. 

2. BAŞVURU ŞARTLARI: 
2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak. 
2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi 

ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt 
dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

2.3. 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının 
KPSSP5 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek 
puan sıralamasına göre ilk 400 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son 
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

2.4. 01.01.2014 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak. 
2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk 

şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek 
hastalığı veya özrü bulunmamak. 

3. SINAV BAŞVURUSU: 
3.1. Başvurular 25 Kasım-5 Aralık 2014 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

(www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.  
3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu 

doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yükseköğrenim kurumu 
diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi 
istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında 
yer alacaktır. 

3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan 
başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, 
adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 
4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır: 
- MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve 

giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme 
ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası, 

- KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza 
muhakemesi hukuku, 

- ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku 
ve miras hukuku hariç), 

- MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve 
teknikleri, Ticari hesap. 

5. DEĞERLENDİRME: 
5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden 

en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması 
gereklidir. 

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 80 
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava 
çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; 
bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, 
davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel 
yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan 
üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan 
alınması gereklidir. 

5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur. 
5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. 

Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu 
Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 
dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.  

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 
6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı 

kazanan adaylara tebligat yapılır. 
6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde 

yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, 
ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

7. DİĞER HUSUSLAR: 
7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek 

zorundadırlar.  
7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.  
7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve 

yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka 
kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf 
ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin 
aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 
adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. 

İlan olunur. 10272/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/54752 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 

İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi 
Örnek Mahallesi A. Gaffar Okkan 
Bulvarı 

Tel-Faks 0(474) 212 58 04 - (474) 212 58 11 

Posta Kodu 36100 E-Mail dsi24@dsi.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kar Mühendislik Mimarlık İnşaat 
Taahhüt ve Eğitim Hizmetleri       
Ruhat Yildiz 

 

Adresi 
Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. Altıntaş 
İş Merkezi No:55/61 Avcılar İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 49654314040  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

-  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

632141  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

() 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 10298/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/19771 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kahramanmaraş Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Kahramanmaraş 

Adresi 

Şazibey Mah. Malik Ejder Cad. 

121/1  12 Şubat Stadyumu yanı 

Merkez Kahramanmaraş 

Tel-Faks 0 344 235 17 02-03 

Posta Kodu 46100 E-Mail 
ilmudurlugu@kahramanmaras-

gsim.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Arslan İnşaat ve Müteahhitlik 

Muhammed Hulusi Arslan 
 

Adresi 

Battalgazi Mah. Suçatı Sk. 

No:33/1  46300 

Elbistan/Kahramanmaraş 

 

T.C. Kimlik No. 53092432266  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 5343  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10318/1-1 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/63718 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gelir İdaresi Başkanlığı/Ankara 

Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve 

Mali İşler Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi 
Rüzgarlı Cad. No: 12 

Ulus/ANKARA  
Tel-Faks 

Tel   : 0 (312) 509 10 00  

Faks : 0 (312) 509 06 07 

Posta Kodu 06050 E-Mail yapimonarim@avdb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Buğra İnşaat, Müteahhitlik, 

Mühendislik, Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi  

Yusuf Can Barış DEMİRAL 

Adresi 
Çankırı Cad. Yıba Çarşısı No: 45/419 

Ulus/ANKARA 

Çankırı Cad. Yıba Çarşısı No: 45/419 

Ulus/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  15700088920 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1880015620  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 105642-37/4612  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10290/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
31.05.2014 TARİH VE 29016 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE 
KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMA VE ORTAĞININ YASAKLAMA İŞLEMİNİN 

YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI NEDENİYLE KALDIRILMASININ İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/78613 

2. Yasaklama Kararı Kaldıran 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Samsun Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Samsun 

Adresi 
Bahçelievler Mah. Lise Cad. 

No:43 
Tel-Faks (0362) 230 80 40 – (0362) 230 80 61 

Posta Kodu 55070 E-Mail samsun@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemi Durdurulan Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Sevilmiş Müteahhitlik Hizmetleri İnşaat 

Taahhüt Nakliyat Hayvancılık Turizm 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Mustafa Sevilmiş 

Adresi 
Kale Mah. Himaye-i Eftal Sok. 

No:9/1-2 Merkez/Samsun 

Kale Mah. Himaye-i Eftal Sok. 

No:9/1-2 Merkez/Samsun 

T.C. Kimlik No.  T.C. Kimlik No: 44107856566 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Vergi No: 7650662858  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 21239, Oda Sicil 

No:23684 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın  

Durdurulmasının 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 

25.09.2014 tarih ve E. No: 2014/962 

sayılı Kararı ile Sevilmiş Müteahhitlik 

Hiz. İnş. Taah. Nak. Hayv. Turz. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. ve ortağı Mustafa 

SEVİLMİŞ’in ihalelere katılmaktan 

yasaklama işleminin yürütülmesi 

durdurulmuştur. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10340/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/1/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/2/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/3/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/4/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/5/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/6/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/7/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/8/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/9/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/10/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/11/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/12/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/13/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/14/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/15/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/16/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 10327/17/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10327/18/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10327/19/1-1 



22 Kasım 2014 – Sayı : 29183 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10309/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1075 Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/7006 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve

Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt
Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye
Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması
Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
— Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik
— Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/84)
— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
— Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik

Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4197 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4202 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
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