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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

ENGELLİLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6567 Kabul Tarihi: 18/11/2014

MADDE 1 – 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “toplu taşıma araçları, yolcu gemileri
ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar” iba-
resi “araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan
taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri”
olarak değiştirilmiş, mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, bu fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiş, mevcut altıncı
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kişilerine” ibaresi “kişileri ve ikinci, üçüncü fıkralar ile
beşinci fıkra kapsamında yürürlüğe konulan yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerini yerine
getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine”, aynı
fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden” ibaresi “İkinci ve üçüncü fıkrada
öngörülen yükümlülüklerini veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden”
olarak değiştirilmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası ve uluslararası yolcu
taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti
yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma
ruhsatı verilmez.”

“Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin
erişilebilir hâle getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönet-
melikle düzenlenir.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/11/2014

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Kasım 2014
ÇARŞAMBA
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞU VE

FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6568 Kabul Tarihi: 18/11/2014

MADDE 1 – (1) 21 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve
Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

25/11/2014
—— • ——

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6569 Kabul Tarihi: 19/11/2014

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanun; sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa

hizmet etmek amacıyla; Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı
hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ül-
kemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olan-
ların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve
özel hukuk tüzel kişileri ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araş-
tırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji
kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon
faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması ile teşkilat
ve görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenler.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Ar-Ge: Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,
d) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu: 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji

Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile teşkil edilen Kurulu,
e) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
f) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
TÜSEB’in Kuruluşu ve Görevleri

TÜSEB’in kuruluşu
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla, kamu tüzel

kişiliğine, bilimsel ve idari özerkliğe sahip, özel bütçeli Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
kurulmuştur. TÜSEB’in merkezi İstanbul’dadır.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               26 Kasım 2014 – Sayı : 29187



(2) TÜSEB’in ilgili olduğu bakanlık, Sağlık Bakanlığıdır.
(3) TÜSEB, bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabidir.
TÜSEB’in görevleri
MADDE 4 – (1) TÜSEB’in görevleri şunlardır:
a) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı

kararları uygulamak veya bu kararların uygulanmasında eşgüdüm sağlamak.
b) Ar-Ge yapmak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek sağlamak, bunları koordine

etmek, teşvik etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Ar-Ge’lerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek, iş
birliği yaparak ortak projeler yürütmek.

ç) Sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde
kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin yükseltilmesine dönük
Ar-Ge yapmak ve/veya yaptırmak, bu maksatla Ar-Ge merkezleri ve ihtiyaç duyulan diğer bi-
rimleri kurmak veya kurdurmak.

d) Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve te-
daviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimini, tanıtımını, kullanılmasını ve bunlardan yarar-
lanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen
çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek; Yönetim
Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde ve/veya geri öde-
meli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak; Bakanın onayı üzerine bu amaçlarla yurt
içinde ve/veya yurt dışında şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş
şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak.

e) Öncelikle 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci madde hükümleri ol-
mak üzere, görev alanına giren hususlarda Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen
işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.

f) Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel kesim ile iş birliği içe-
risinde sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde Bakanlığa bi-
limsel katkı sağlamak, sağlık hizmetlerinin akreditasyonu hariç olmak üzere 27/10/1999 tarihli
ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri
saklı kalmak kaydıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite etmek, ulus-
lararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuru-
luşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmak.

g) Teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliş-
tirilmesine katkıda bulunacak Ar-Ge yapmak veya yaptırmak.

ğ) Sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişmelerin uygulamaya aktarılması, Ar-Ge’nin
özendirilmesi maksadıyla seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ve ser-
tifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

h) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek.
ı) Fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde ulusal ve uluslararası lite-

ratür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek,
araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek, fikri haklar, lisans
ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, satın almak, satmak ve ortaklık yapmak.

i) Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık bilim ve teknolojisi alanındaki gelişmelerle
ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faa-
liyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.
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j) Bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar
sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, öğrenim sırasında ve sonrasında üstün başarısıyla kendini
gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek.

k) Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla; teknopark,
kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım
merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve bu amaçla faaliyet gösteren
üniversiteleri desteklemek, destek programları oluşturmak, iş birliği ağları ve kümelenme faa-
liyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek
ve desteklemek, ödül ve teşvik ikramiyesi vermek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak ser-
maye desteği vermek ve ön ödemede bulunmak.

(2) TÜSEB, görevleri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu hukuku ve özel
hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kurumları, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan
kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya
birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanabilir veya kendisine ait kaynakları kullandı-
rabilir.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve
danışmanlık hizmetleri TÜSEB tarafından yerine getirilebilir.

(4) TÜSEB’in enstitüleri, kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuru-
luşlarının finanse ettiği projelere de başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar ve Görevleri

Organlar
MADDE 5 – (1) TÜSEB’in organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Yüksek Danışma Kurulu
c) Başkanlık
Yönetim Kurulu
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında; Bakanlık Müsteşarı, Başkan,

Bakan tarafından seçilecek iki üye, Yükseköğretim Kurulundan iki üye ile iki enstitü başkanı
olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Üye enstitü
başkanları dönüşümlü olarak ikişer yıl için enstitülerin kuruluş tarihi esas alınarak belirlenir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları ile Yüksek Danışma Kurulunun tavsi-
yelerini de dikkate alarak TÜSEB’in politika, strateji ve hedeflerini belirlemek, faaliyet sonuç-
larını izlemek, değerlendirmek ve beklenen performansın sağlanmadığı alanlar için gerekli ön-
lemleri almak.

b) TÜSEB’in yıllık faaliyet programı ile bütçe teklifini ve personel kadro normlarını
karara bağlamak.

c) Başkanın teklifi üzerine enstitülerin kurulmasına ilişkin karar almak.
ç) Başkanlık projeleri dâhil, kamu kaynağı kullanılacak ve tutarı bir milyon Türk lira-

sının üzerindeki TÜSEB’in faaliyet alanı kapsamındaki Ar-Ge projelerine, bilim kurullarının
görüşlerini de alarak izin vermek.

d) Başkanlık tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında şirket kurulmasına ve kurulmuş
şirketlere ortak olunmasına ilişkin yapılan teklifleri karara bağlamak.

e) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri
yürütmek.
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(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen tutar, Bakanlar Kurulunca beş katına kadar
artırılabilir. Bu tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artı-
rılarak uygulanır.

(3) Yönetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak üzere, en az yedi üye ile toplanır ve
en az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır.

Yüksek Danışma Kurulu
MADDE 7 – (1) Yüksek Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında, Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı,
Başkan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş He-
kimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanları, Bakanlık
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından seçilecek altı üye ile Yüksek-
öğretim Kurulu Başkanlığının bildireceği üç üye olmak üzere, toplam otuz iki üyeden oluşur.
Bakanlık Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri Kurula doğal üye olarak katılırlar, ancak oy kulla-
namazlar.

(2) Yönetim Kurulunun belirleyeceği üyeler; sağlık bilim ve/veya teknolojileri alanla-
rında en az doktora derecesine sahip, eser, araştırma, buluş veya çalışmalarıyla temayüz etmiş
veya bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olan
yerli ya da yabancı kişiler arasından seçilir. Kurulun gündemine göre oy kullanmamak kaydıyla
Yüksek Danışma Kurulu Başkanı tarafından görüşlerine başvurmak üzere alanında uzman,
yerli ve yabancı kişiler davet edilebilir. Kurulun seçilmiş üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üye-
ler en çok iki dönem için bu göreve seçilebilir.

(3) Yüksek Danışma Kurulu; TÜSEB’in politika, strateji ve hedeflerinin belirlenme-
sinde ve çalışma programının oluşturulmasında görüş ve önerilerde bulunur.

(4) Yüksek Danışma Kurulu, yılda en az bir defa üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu
ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Yüksek Danışma
Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları
ile üyelerde aranacak diğer şartlar, Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Başkanlık teşkilatı
MADDE 8 – (1) Başkanlık; Başkan, Genel Sekreterlik ve Başkana bağlı olarak faaliyet

gösteren enstitülerden oluşur.
(2) Başkan, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Bakanın teklifi üzerine Başbakan tara-

fından atanır. Süresi biten Başkan, iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilir. Başkana yar-
dımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan yardımcıları, Başkanın
görev süresi ile sınırlı olarak görev yapmak üzere, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından
atanır. Başkan, başkan yardımcıları ve Genel Sekreter, gerektiğinde görev süresi dolmadan da
görevden alınabilir.

(3) Genel Sekreter, Başkanın teklifi üzerine, Bakan tarafından atanır. Genel Sekreter,
Başkanın görev süresi ile sınırlı olmak üzere görev yapar. Ancak, Genel Sekreterliğe yeni atama
yapılıncaya kadar mevcut Genel Sekreter görevine devam eder.

(4) Enstitü başkanları, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Sü-
resi biten enstitü başkanı iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başkanın Görevleri, Genel Sekreterlik ve Enstitüler

Başkanın görevleri
MADDE 9 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Başkanlığı yönetmek ve temsil etmek.
c) Başkanlık personelini atamak.
ç) Enstitü başkanlarının, enstitü bilim kurulunca kabul edilmiş bir milyon Türk lirasının

altındaki Ar-Ge proje teklifleri hakkında karar vermek.
d) TÜSEB’in yıllık faaliyet programını, bütçe teklifini, istihdam edilecek personelin

kadro normlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak, bunların uygulanmasını
sağlamak, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) TÜSEB’in faaliyet alanıyla ilgili taşınmazların satın alınması, kiralanması, satılması,
diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi ve bağış alınmasına karar vermek.

f) TÜSEB bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak
devredilmesini, lisans izninin verilmesini veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının
yapılmasını ve bu amaçla şirket kurulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek.

g) Başkanlıkça verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin fiyat tarifelerinin
enstitü başkanlarının önerisi üzerine belirlenmesini; telif, işlenme ücreti ve benzeri ödemelerin
tutar veya üst limitlerinin tespit edilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

ğ) TÜSEB’in görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olmasına
ve TÜSEB’in bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine karar vermek.

h) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle Başkana verilen diğer görevleri yürütmek.
(2) Başkan yardımcıları, Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Başkana

yardımcı olur ve Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar. Başkan yardımcıları bu görev-
lerin yerine getirilmesinden Başkana karşı sorumludur.

Genel Sekreterlik
MADDE 10 – (1) Genel Sekreterlik; TÜSEB’in ve Başkanlığın idari, mali, bilgi sis-

temleri, hukuk ve diğer destek hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak birimlerden oluşur. Bu
birimler Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Yönetim Kurulunun onayı ile Başkanlıkça
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(2) Genel Sekreter, verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı sorumludur.
Enstitüler
MADDE 11 – (1) TÜSEB bünyesinde aşağıdaki enstitüler kurulmuştur:
a) Türkiye Kanser Enstitüsü
b) Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
c) Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
ç) Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü
d) Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
e) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
(2) Birinci fıkrada sayılan enstitüler dışında, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

kararıyla, TÜSEB’in merkezi dışındaki illerde de olmak üzere yeni enstitüler kurulabilir.
(3) Enstitüler bünyesinde, ihtiyaca göre bilim kurulları kurulur. Enstitüler ile bilim ku-

rulu üyelerinin nitelikleri, sayıları, bunlara yapılacak ödemeler ile diğer hususlar, Maliye Ba-
kanlığının uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulunun onayı üzerine Başkanlıkça çıkarılan yö-
netmelikle düzenlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler

Personelin istihdamı ve nitelikleri
MADDE 12 – (1) Başkanlık personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hü-

kümlerine tabi olarak çalıştırılır. Başkanlık personelinin kadro unvan ve sayıları ekli (I) sayılı
Cetvelde gösterilmiştir. Bunların birimlere dağılımını yapmaya Başkan yetkilidir. Personelin
kadro unvan ve sayılarında mevcut sayılarının bir katını aşmamak kaydıyla değişiklik yapmaya,
Yönetim Kurulunun kararı üzerine Bakan yetkilidir.

(2) Başkan, başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve enstitü başkanlarının, en az doçent-
lik derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi dere-
cede bilmesi ve en az on yıl kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması şarttır. Bu kişilerde
aranacak diğer nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Başkanlıkta çalıştırılacak personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır. Ancak, Başkanlıkta çalıştırılacak yabancı uzmanlar
için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz.

(4) Enstitülerde Ar-Ge projelerinin gerektirdiği niteliklere sahip olanlar, proje süresi ile
sınırlı olmak üzere, belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilebilir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan burslardan doğan mecburi hizmet yüküm-
lülükleri, yükümlünün istemi, Başkanlığın talebi ve yükümlüye burs veren kamu kurum ve ku-
ruluşunun onayı ile TÜSEB’e devredilebilir.

(6) Yabancı uyruklu uzmanlar, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ve haklarında 4857 sayılı Kanun hü-
kümleri uygulanmak suretiyle bir yıla kadar çalıştırılabilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet memurları ile öğretim elemanlarından
gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Başkanlık kad-
rolarında istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla
son bulur. Başkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye başlananlardan önceki kurumlarıyla
ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi on
beş yıldan az olanlara, emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesa-
bına esas hizmet süreleri Başkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem
tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dâhil edilir. Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının
hesabına esas hizmet süresine dâhil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından
on beş yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların
tespitinde de dikkate alınır. Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından
aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhâl feshi kapsa-
mında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden,
önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; öğrenim durum-
ları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kurumlarında öğre-
nim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş bir kadroya en geç
bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içinde göreve
başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Başkanlıkta geçen hizmetleri
kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki
kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı Başkanlıkça kı-
dem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak
kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

(8) Bu madde ve 13 üncü madde kapsamında çalıştırılacakların nitelikleri, işe alınmaları
ve görevlendirilmeleri, performans değerlendirmeleri ve disiplin işlemleri ile kadrolarda bu-
lunanlarla aylıksız izinli olarak görev yapanların aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları,
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulunun onayı ile Başkanlıkça çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
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(9) TÜSEB personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.
(10) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumlarının izni ile akreditas-

yon faaliyetlerine yönelik görev verilebilir. Bunlara görevleri karşılığı ödenecek ücret, (3.000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Kurumlar arası görevlendirme
MADDE 13 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili personel kanunlarına göre kad-

rolu olarak çalışanlar, ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının muvafakati ve ilgilinin kabul et-
mesi şartı ile Başkan tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak
en çok üç yıl süreyle TÜSEB’de görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre ye-
niden görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, kurumlarınca görev süresince aylıklı
izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve diğer mali ve sosyal hak ve
yardımları kendi kurumlarınca ödenir, her türlü özlük hakları devam eder ve bunlara ayrıca
herhangi bir ödeme yapılmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan personel, aylıksız izinli olarak da birinci fıkra hü-
kümleri uyarınca TÜSEB’de görevlendirilebilir ve bunların sosyal güvenlik ile ilişkileri kendi
kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

(3) Bu madde kapsamında görevlendirileceklerin sayısı toplam kadro sayısının yarısını
geçemez ve bunların Başkanlıkta çalıştıkları süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır,
terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bunlardan aylıksız izinli olarak
çalıştırılanların Başkanlıkta geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde de
değerlendirilir.

Personelin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları
MADDE 14 – (1) Başkan ve diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı

Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Başkanlık kadrolarında çalıştırılanlar ve görevlendirilenler Ar-Ge, bilimsel faali-

yetler ve uygulama gibi görev alanlarıyla ilgili yıllık periyotlarda performans değerlendirmesine
tabi tutulur. Bu değerlendirme sonucuna göre sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmamasına veya
sözleşme bitiş süresinden önce feshine karar verilir.

(3) TÜSEB bünyesinde yürütülen projelerin gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkan fikrî
ürünler üzerindeki haklar TÜSEB’e aittir. TÜSEB’in finanse ettiği veya ortak olduğu sözleş-
melere dayalı olarak yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan fikrî ürünler üzerindeki haklar
sözleşmeyle düzenlenir. TÜSEB’e ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucu
elde edilecek net gelirin yüzde ellisini geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek
oranda fikrî ürün sahiplerine pay verilir. Bu pay, ortaklık sözleşmesi kapsamında şirket hissesi,
kâr payı ya da ciro paylaşımı şeklinde de verilebilir.

(4) TÜSEB tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla
proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının
kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda öden-
mekte olan tutarın yüzde yetmiş beşini geçmemek kaydıyla, proje sözleşmesinde belirlenen
oranda proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede
yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması
durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararla-
nılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.

(5) Başkanlıkça görevlendirilecek hakem, panelist ve benzeri kişilere ayda altı güne
kadar, her gün için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde
edilecek tutarı geçmemek üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda huzur hakkı ödenir.
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(6) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanların TÜSEB’de
çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kulla-
nılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında
geçmiş sayılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasına ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlı-
ğının uygun görüşü alınarak Başkanlıkça belirlenir.

Proje yönetimi
MADDE 15 – (1) TÜSEB tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri ile

diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Yönetim Kurulunun veya Başkanın uygun göre-
ceği projelere ilişkin tutarlar, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle bu Kanunun 11 inci
maddesi uyarınca kurulan enstitüler dâhil olmak üzere proje yürütücüsü olan kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır. Bu şekilde kaynak aktarılan proje
yürütücüsünün merkezi yönetim ve sosyal güvenlik kurumları kapsamında yer alan kamu ida-
releri ve bu idarelerde görevli kişilerden olması hâlinde, aktarılan tutarlar ilgili idarelerin büt-
çelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Özel hesaplardan yapılacak
harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre
denetlenir.

(2) TÜSEB tarafından yürütülen dış destekli projelere ilişkin olarak tahsil edilen tutarlar,
TÜSEB bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir.

(3) TÜSEB tarafından desteklenen projeler ile TÜSEB tarafından yürütülen dış destekli
projeler için ön ödeme yapılabilir veya alınabilir.

(4) TÜSEB’in görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla desteklenen proje ve faaliyetler
için öngörülen yılları bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödenekten harcanmayan
kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasına göre aktarılacak tutarların harcanması, muhasebeleş-
tirilmesi ve bu madde kapsamında yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Ba-
kanlığının görüşü doğrultusunda Başkanlık tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Gelirler
MADDE 16 – (1) TÜSEB’in gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar
b) Faaliyet gelirleri
c) Taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek gelirler
ç) Şirketlerin ve teknoparkların kârlarından elde edilen gelirler
d) Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ve iş birliklerinden elde edilen gelirler
e) Fikri haklardan elde edilen gelirler
f) Bağış ve vasiyetler
g) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler
ğ) Gelirlerin nemaları ve diğer gelirler
(2) TÜSEB’in genel bütçeden elde ettiği gelirlerin en fazla yüzde yirmi beşi personel

harcamalarına ayrılır.
Mali kolaylıklar
MADDE 17 – (1) TÜSEB’in görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden 16 ncı madde

kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş
sayılmaz. TÜSEB’e makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar
vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum
kazancından indirilebilir.
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(2) TÜSEB, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Ge-
lirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından, bu kapsamda düzen-
lenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle
veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.

(3) Bu Kanunla verilen görevlerin ifasına ilişkin olarak TÜSEB’in, binek araçları hariç
ithal edilen her türlü araç-gereç, ilaç, makine, tıbbi cihaz, ürün ve bunların yedek parçaları ile
yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi
ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve
ücretten istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz.

(4) TÜSEB, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilir.
TÜSEB, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz al-
mak zorunda değildir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 18 – (1) TÜSEB, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.
(2) TÜSEB’in malları Devlet malı hükmündedir.
(3) Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde; yüksek lisans,

doktora, tıpta, eczacılıkta, diş hekimliğinde ve veteriner hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile dok-
tora sonrası bilimsel çalışma yapanlar, bu eğitim ve çalışmalarını enstitülerde yapabilirler. Bun-
ların enstitülerde geçen süreleri eğitim süresine ve/veya kredisine dâhil edilir.

Bilgi isteme ve gizliliğe uyma
MADDE 19 – (1) TÜSEB, görevleri kapsamında Ar-Ge konuları için gerekli gördüğü

her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara ait olanlar dâhil tüm yükseköğretim
kurumlarından talep edebilir. Kendilerinden bilgi talep edilenler, fikrî hakları saklı kalmak kay-
dıyla, bu bilgileri vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Bu şekilde elde
edilen bilgilerden gizli mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir.

MADDE 20 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Süre artırımı yapılan ana dallarda, süre artırımının gerekçesi olan çekirdek eğitim müfredatının
içeriği o uzmanlık dalına bağlı yan dal alanlarıyla örtüşüyorsa, ilgili yan dalın eğitim süreleri
Tıpta Uzmanlık Kurulunca üçte birine kadar azaltılır.”

MADDE 21 – 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12 – 25/11/2012 tarihinden önce en az üç yılı eğitim kurumlarında

olmak üzere toplam beş yıl süreyle yoğun bakım ünitelerinde çalışmış bulunan yoğun bakım
uzmanlık yan dalının bağlı olduğu ana dal uzmanları ile çocuk yoğun bakım ve çocuk acil üni-
telerinde çalışmış olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili yan dal uzmanlık belgesini almak için Sağlık Bakanlığına
başvurabilirler. Başvuranlardan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan-
ların uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir. Bu şekilde uzmanlık belgesi
alanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olurlar.”

MADDE 22 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile
üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler
karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları bir kat artırılarak uygulanır.”
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“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri ba-
zında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi ba-
zında yüzde altmış beşi geçemez.”

MADDE 23 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Ta-
lebe Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçün-
cü fıkrasında yer alan “sürelerin tamamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlıkça belir-
lenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere,” ibaresi eklenmiştir.

“Millî Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı adına ve
hesabına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora
öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda
dönenler, Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.”

MADDE 24 – 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya sözlü sınava” ibaresi “yazılı veya yazılı
ve sözlü sınava”, on birinci fıkrasında yer alan “saklıdır” ibaresi “aday öğretmenler hakkında
uygulanmaz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bende aşağıdaki alt
bent eklenmiştir.

“t) Lisans Üstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve ve-
teriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.”

“(5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve
yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.”

MADDE 26 – 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim
kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez.”

MADDE 27 – 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler toplam iki yılı geçemez ve bu
şekilde görevlendirilen öğretim üyelerine idari görev verilemez.”

MADDE 28 – 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “bu
maddenin (c) fıkrasında belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müf-
redat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği
değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan
derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği;” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (c)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-
kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı
veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-
niyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile
azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir;
bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam
ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki
yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili ta-
mamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler
kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yap-
tırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program
bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-
kanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin
üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban pua-
nından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak
yerleştirilebilirler.

Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için
son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sı-
navlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-
navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına
göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik
hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde
yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları
sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim ya-
pılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri ders-
lerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alın-
mamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı
olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş
sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava
girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu
öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim
öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yü-
kümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğ-
retim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıf-
larda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden
öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl
sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji ens-
titülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda so-
rumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-
namazlar.”

MADDE 29 – 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasında yer alan “(ç), (d)
ve (e) fıkralarında” ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde ve (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı maddenin (d), (e) ve (f) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans
ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler so-
nunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim
ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı
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veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğre-
nim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan
öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hü-
kümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 30 – 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
“yüksek lisans” ibaresinden sonra gelmek üzere “, veteriner hekimlikte uzmanlık” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 31 – 2547 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara

doğrudan ya da dolaylı kaynak aktardığı Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf yükseköğ-
retim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde aktarılan kaynağın vakıf yükseköğretim ku-
rumuna iade edilmemesi hâlinde, Yükseköğretim Kurulu gerektiğinde düzeltici, kısıtlayıcı veya
faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir niteliğinde kararlar alır.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının denetimi ve bu denetim sonucu ilgili yükseköğretim
kurumu hakkında yol gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerin
alınmasına ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 32 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 67 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurum-

larında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğ-
renim süreleri dikkate alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 68 – Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici
58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve
ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğ-
renimlerine başlayabilirler.

GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında
ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi
alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik prog-
ramları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yüksek-
öğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama
eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul
ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 70 – Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan
öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında ser-
best meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu
faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. Bunlardan be-
lirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki iradelerini
görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç 31/5/2015 tarihine kadar
bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. Bu süre
içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenmeye devam olunur.

Bu madde kapsamında bulunan öğretim üyelerinden belirtilen faaliyetlerinden dolayı
görevi kötüye kullandıkları yargı kararı ile tespit edilenlerin, genel hükümlere göre sorumlu-
lukları saklı kalmak kaydıyla, serbest meslek veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma uygunluk
belgesi veya izni iptal edilir.

Bu madde hükmü Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da uygula-
nır. Ancak bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmez.”
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MADDE 33 – 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34 – 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun
21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Birlik Genel Kurulu, oda genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için
seçilen delegelerle tabii delege olan Oda başkanlarından oluşur.

Üye sayısı iki yüze kadar olan odalar beş, beş yüze kadar olan odalar yedi, bine kadar
olan odalar on asıl ve aynı sayıda yedek delege seçer. Üye sayısı binden fazla olan odalar, on
delegeye ilave olarak her beş yüz üye için ayrıca bir asıl ve yedek delege seçer.”

MADDE 35 – 3224 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, de-
legeler ve Birlik merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen on bir üyeden oluşur.”

MADDE 36 – 3224 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Birlik Yüksek Disiplin Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından,
delegeler ve Birlik merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek
üyeden oluşur.”

MADDE 37 – 3224 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Birlik Denetleme Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından, de-
legeler ve Birlik merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden
oluşur.”

MADDE 38 – 3224 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Odalar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içinde

Oda Genel Kurulunu toplayarak Birlik Genel Kurulu delegelerini seçerler. Seçilen delegelerin
görev süresi bir sonraki Oda Genel Kuruluna kadardır.”

MADDE 39 – 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğ-
retim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zo-
rundadırlar.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nununa ekli (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “46) Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ge-
çici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dönüşüm programına alınan öğretim kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmelerine
ilişkin olarak 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile 8/6/1942 tarihli ve 4250
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri
2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitimine kadar uygulanmaz.”

MADDE 42 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan belde ve köylerde 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden istihdam edilen ebe ve hemşireler,
hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya ve mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan
aynı şekilde yararlanmaya devam ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması hâlinde aynı usulle
vekil ebe ve hemşire istihdam edilebilir.”
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MADDE 43 – 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurul-
masına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “TAEK
Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı,” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 44 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(9) 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler ihti-
yaç hâlinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, ekli (II) sayılı cetvelde sa-
yılan hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilebilir.
Bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 45 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi, 12 nci maddesi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cet-
velin Hizmet Birimleri bölümünün beşinci sırası yürürlükten kaldırılmış ve 13/12/1983 tarihli
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin
Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatına ait bölümünde yer alan Genel Müdür unvanlı kadro-
lardan bir adedi iptal edilerek anılan bölümden çıkarılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TÜSEB’in 2014 ve 2015 yılı harcamaları, Maliye Bakanlı-

ğınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden karşı-
lanır.

(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelik ve diğer düzenlemeler, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen uygulama ilkeleri çerçevesinde iş ve işlemler yürütülür.

(3) Bu Kanun ile kurulan enstitülerden Türkiye Kanser Enstitüsü ile Türkiye Sağlık
Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü altı ay içinde, diğerleri üç yıl içinde faaliyete ge-
çirilir. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün kaldırıldığı tarihte devam eden iş ve işlemleri
ile yürüttüğü projeler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Kanunun 45 inci maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren

üç yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/11/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/7007

Ekli “Eser Sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) Olan Eserler Üzerindeki Hak-

ların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması;

Kültür ve Turizm Bakanlığının 22/10/2014 tarihli ve 202226 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 47 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7008

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal-

varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;

Maliye Bakanlığının 20/11/2014 tarihli ve 18254 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

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

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10918

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Kasım 2014 tarihinde İsveç’e gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-302-629

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10918 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Kasım 2014 tarihinde İsveç’e gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10920

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu 2. Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bu-
lunmak üzere; 26 Kasım 2014 tarihinden itibaren Lüksemburg ve Rusya Federasyonu’na gide-
cek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-304-631

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10920 sayılı yazınız.
Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu 2. Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bu-

lunmak üzere, 26 Kasım 2014 tarihinden itibaren Lüksemburg ve Rusya Federasyonu’na gide-
cek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          21 Kasım 2014

      69471265-305-10840

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 14/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10595 sayılı yazımız.

           b) 17/11/2014 tarihli ve 68244839-140.03-286-601 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Kasım 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Ekvator

Ginesi Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar

Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin seyaha-

tinin Ekvator Ginesi Cumhuriyeti kısmının iptali ile söz konusu vekâletin 20 Kasım 2014

tarihinden itibaren Irak olarak geçerli olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Bülent ARINÇ

                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014

     68244839-140.03-298-620

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 14/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10595 sayılı yazınız.

           b) 17/11/2014 tarihli ve 68244839-140.03-286-601 sayılı yazımız.

           c) 21/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10840 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Kasım 2014 tarihinden itibaren Cezayir ve Ekvator

Ginesi Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar

Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin seyaha-

tinin Ekvator Ginesi Cumhuriyeti kısmının iptali ile söz konusu vekâletin 20 Kasım 2014

tarihinden itibaren Irak olarak geçerli olması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10915

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Kasım 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gide-
cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-299-626

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10915 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Kasım 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gide-

cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi
uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10916

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Uluslararası Sanat Festivali Basın Toplantısına katılmak üzere; 25 Kasım 2014 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve
Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-300-627

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10916 sayılı yazınız.
Uluslararası Sanat Festivali Basın Toplantısına katılmak üzere, 25 Kasım 2014 tarihinde

Belçika’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve
Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi
uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10919

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İkinci Sağlık Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 26 Kasım 2014 tarihinde İran’a
gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-303-630

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10919 sayılı yazınız.
İkinci Sağlık Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 26 Kasım 2014 tarihinde İran’a

gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          24 Kasım 2014
      69471265-305-10917

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

2. UITP Toplu Taşıma Zirvesi ile Türkiye Katar Denizcilik Anlaşması ve STCW
Mülakat Zaptı İmza Törenine katılmak üzere; 25 Kasım 2014 tarihinde Katar’a gidecek olan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                24 Kasım 2014
     68244839-140.03-301-628

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/11/2014 tarihli ve 69471265-305-10917 sayılı yazınız.
2. UITP Toplu Taşıma Zirvesi ile Türkiye Katar Denizcilik Anlaşması ve STCW

Mülakat Zaptı İmza Törenine katılmak üzere, 25 Kasım 2014 tarihinde Katar’a gidecek olan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun
vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/1132

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavir-

liğine Dolunay YÜKSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

25/11/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/7002

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 28/10/2014 tarihli ve 2819

sayılı yazısı üzerine, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989

tarihli ve 3572 sayılı, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı,

22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre, Bakanlar Ku-

rulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                      E. ALA                                         N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                           F. IŞIK                                            İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                              Millî Eğitim Bakanı V.                       Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden:

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ ÜYELİĞE GİRİŞ ÜCRETLERİ
İLE ÜYELİK AİDATLARININ TAHSİL ŞEKLİ VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bi-

reysel ve kurumsal üyeleri olan değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının üyeliğe giriş
ücretleri ile üyelik aidatlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve

kurumsal tüm üyelerine uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 76 ncı maddesi ile 2/4/2014 tarihli ve 28960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bireysel üye: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin gayrimenkul ve konut değer-

leme uzmanı üyelerini,
b) Birlik: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini,
c) Kanun: Sermaye Piyasası Kanununu,
ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
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d) Kurumsal üye: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin değerleme kuruluşu üyele-

rini,

e) Statü: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünü,

f) Üyelik aidatı: Birlik üyelerinin her yıl verecekleri parayı,

g) Üyeliğe giriş ücreti: Birliğe üye olmak zorunda olan kişi ve kuruluşların üyelik baş-

vurusundan önce bir defaya mahsus ödemesi gereken ücreti,

ğ) Yönetim kurulu: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeliğe Giriş, Üyeliğe Giriş Ücreti ve Üyelik Aidatlarının Belirlenmesi, Üyeliğe Giriş

Ücreti ve Aidatların Tahsil Şekli ve Esasları

Üyeliğe giriş

MADDE 5 – (1) Değerleme uzmanları, gayrimenkul değerleme lisansını almaya hak

kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde Birliğe üyelik için gerekli başvuruyu yapmakla yü-

kümlüdürler.

(2) Değerleme kuruluşları Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarihten itibaren üç ay

içinde üyelik için Birliğe gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdürler.

(3) Konut değerleme lisansına sahip olan kişiler, talep etmeleri halinde, Birliğe üye ola-

bilirler.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu-

nun 27 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernekler

kapsamına alınan derneklerde çalışan değerleme uzmanlarının Birliğe üye olmaları ihtiyaridir.

Ancak bu görevleri sona eren değerleme uzmanlarının Birliğe üye olmak için üç ay içinde Bir-

liğe başvurmaları zorunludur.

(5) Üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatı-

rılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Üyeliğe

giriş ücretini yatırmayan değerleme uzmanları ile değerleme kuruluşlarının üyelik başvuruları

kabul edilmez.

(6) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında

Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin (VII-

128.7) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gayrimenkul değerleme lisansı alanlar gay-

rimenkul değerleme faaliyetinde bulunmadıkları veya gayrimenkul değerleme faaliyetinde bu-

lunan bir şirkette ortak, yönetici veya çalışan olmadıkları süre boyunca giriş ücreti ve yılık

aidat ödemekle yükümlü değildirler.

Üyeliğe giriş ücreti ve üyelik aidatlarının belirlenmesi

MADDE 6 – (1)  Birliğin bireysel ve kurumsal üyeleri olan değerleme uzmanları ve

değerleme kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere üyeliğe giriş ücreti ve yıllık aidat tutarları,

Birlik yönetim kurulunca Kurulun uygun görüşü alınarak Birlik genel kuruluna sunulur.

(2) Genel kurulca kabul edilen yıllık aidatların her yılın ocak ayı içinde tek seferde

ödenmesi zorunludur. Birlik aidatlarını belirlenen süreler içinde yatırmayan üyelerin üyelikleri

aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.
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(3) Üyeliğe giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz. Gayrimenkul değer-

leme lisansını almaya hak kazandığı veya Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarih, yılın son

üç ayına isabet eden ve giriş ücretini ödeyen, ancak diğer üyelik işlemlerini tamamlayamayan

değerleme uzmanları ile değerleme kuruluşlarının, Birliğe üyeliklerinin takip eden yılda ya-

pılması halinde, üye olunan yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

(4) Birlik üyeliğinin sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun üyelikten ayrılma

halinde üyeliğe giriş ücretleri ve peşin tahsil edilen yıllık aidatlar iade edilmez.

(5) Her ne sebeple olursa olsun üyelikten ayrılan Birlik üyeleri geçmiş döneme ilişkin

aidat borçlarının tamamını işbu Yönetmelik uyarınca tüm faizleri ile birlikte ödememeleri du-

rumunda yeni üyelik başvuruları kabul edilmez.

Üyelik giriş ücreti ve aidatların tahsil şekli ve esasları

MADDE 7 – (1) Üyeliğe giriş ücretleri ve yıllık aidatlar Birlik yönetim kurulu tarafın-

dan karar verilen bankalarda açılan özel hesaplara yatırılır.

(2) Birlik hesabına havale şeklinde yatırılabileceği gibi, elektronik altyapının uygun

olması durumunda internet üzerinden kredi kartı yoluyla da yapılabilir.

(3) Kurul tarafından lisansı veya yetkisi süreli iptal edilen üyeler, iptal kararı kaldırılana

kadar yıllık aidat ödemezler. Faaliyete başlamaları halinde ise, süreli iptal kararı nedeniyle faa-

liyette bulunmadıkları dönem dâhil olmak üzere geçmiş döneme ilişkin tüm aidat borçlarını

faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlü-

dürler. Lisansın veya yetkinin süresiz iptal edilmesi durumunda ise, üyenin faaliyette bulun-

madığı döneme ait aidat borçları silinir.

(4) Her ne sebeple olursa olsun Birlik üyeliği sona erdikten sonra yeniden yapılacak

üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve

ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Statünün 8 inci mad-

desinin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

(5) Birlik üyeliğinin her ne sebeple olursa olsun askıya alınması durumunda askıya

alınma tarihine kadar oluşmuş aidat ve diğer mali yükümlülüklerin ödenmesi zorunludur. Üye-

liği askıya alınan Birlik üyesinin, tekrar gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak istemesi

veya askı süresinin sona ermesi durumlarında faaliyete başlayacağı yıl için belirlenen Birlik

aidatını ödemesi gerekmektedir. Aynı yıla ilişkin mükerrer tahsil yapılmaz.

(6) Zamanında yapılmayan ödemeler için yasal faiz uygulanır.

(7) Birliğe yapılacak ödemeler, belirlenen süre içinde yapılmadığı takdirde, Birlik ta-

rafından icra yoluyla tahsil olunur. Birlik ödentilerinin ödenmesine dair kararlar Kanunun

76 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 75 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 9/6/1932

tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğin-

dedir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Yönetim Kurulu yürütür.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seri davalarda ücret

MADDE 21 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda

her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri da-

valarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80’i oranında avukatlık ücretine, toplamda

ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı

oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya

için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu

şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı

mahkemede yapılması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tarifenin “Ücret Tarifesi” bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm

15 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 750,00-TL.

b) Duruşmalı ise 1.200,00-TL.”

MADDE 4 – Aynı Tarifenin “Ücret Tarifesi” bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm

18 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 1.500,00-TL.

b) Duruşmalı ise 2.400,00-TL.”

MADDE 5 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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2014 Kasım Günsüzleri             Kılıç 

1200-21 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Kasım 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29187 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Rize (kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesi 
Esas : 2012/477 
Karar : 2014/741 
Karar Tarihi : 14/07/2014 
Sanık : 1 - ALEKSANDRE BOTSVADZE, Bondo ve İra oğlu, 1978 Batumi doğumlu, 

Giorgi Shınvale 35/45 Bina No: 41 Batum Gürcistan adresinde oturur. 
  2 - ZARZAN STEPANYAN, Albert ve Jana oğlu, 1970 Batumi 

doğumlu, Gürcistan vatandaşı olup halen Kirov Sok. No: 29 Batum/ 
Gürcistan adresinde oturur. 

Suç : Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya 
Bulundurmak 

Suç Tarihi : 24/05/2012 
K. Maddesi : 5237 S.Y. TCK.nun 191/1-2 maddesi  
Verilen Ceza : GÖREVSİZLİK 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunup karar 

tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 9865 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/198 
Karar No : 2013/310 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Romanya uyruklu 

İoana ve Vasile oğlu, 08.07.1981 Drobeta-Turnu Severin D.lu. halen Oraşul Vinju Mare Str. 
Cimpului Nr.16, Jud. Mehedinti-Romanya adresinde oturur CARMEN BARBULESCU hakkında 
yapılan yargılama sonunda mahkememizce; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 52/2 
maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 400,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/2 
maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve 
cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat 
elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının 
ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/3 maddesi gereğince takdiren sanığın 2 yıl süre ile denetim altına 
alınmasına, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre hakkında 
denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden 
geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de 
yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen 
tebliği mümkün olmadığından sanık CARMEN BARBULESCU'ya emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 9867 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANA KAZAN BORULARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 

İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Ana Kazan 

Borularının Teknik Şartnameye göre imali ve teslimi işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/158913 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tunçbilek/Tavşanlı/Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyacı olan Ana Kazan Borularının 

Teknik Şartnameye göre imali ve teslimi işi - Mal 

alımı (4. ve 5. Gr. Kazan Tekrar Kızdırıcı 1-2 Borusu - 

5.000 metre) 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 75 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Salonu Tunçbilek/Tavşanlı/Kütahya 

b) Tarihi ve saati : 11.12.2014, saat 15.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 11.12.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 10388/1-1 
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EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Nihai teklifler en geç 11.12.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

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

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır. 

6 - 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/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74 10395/1-1 

————— 
ŞAMPİYON EKMEK KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 adet şampiyon ekmek kolisi alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 10.12.2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 10.12.2014 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna 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 10396/1-1 

————— 
BAZLAMANIN EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE VE FABRİKA 

SATIŞ MAĞAZASINDA SATILMASI İŞİ YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamıza ait Halk Ekmek Büfelerinde ve Fabrika Satış Mağazalarında Bazlama 

satışının yapılması işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Fabrika Satış Mağazalarında Bazlama Satış işi için, Teklifler en geç 03.12.2014 

Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne 

verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - Ekmek Satış Büfelerinde Bazlama Satış işi için, Teklifler en geç 03.12.2014 Çarşamba 

günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş 

olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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 10397/1-1 
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KRİBLAJ TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin çalıştırılması hizmet alımı işi 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/156016 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0286-4162001  

  Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr.  

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇLİ Müdürlüğü Kriblaj Tesislerinde 20 işçi ile 130.000 

ton kömürün satışa hazırlanması işi. 

b) Yapılacağı yer : TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden (02/01/2015) itibaren 31/12/2015 

tarihine kadardır. 

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati : 18 ARALIK 2014 - 15.00 

d) Dosya no : 2014-025/KÇLİ – KRİBLAJ 

4 - İhaleye ait dökümanlar: 

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adreslerinden görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 120,00 TL (Posta yoluyla: 130,00 TL) Ziraat 

Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 

0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka 

hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 18.12.2014, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10386/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Meclisi’nin 23.06.2014 tarih ve 

236 nolu kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılmak 

üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ : Van 

İLÇESİ : Merkez 

MAHALLESİ : Hatuniye Mahallesi 

PAFTA NO : 104 pafta 

ADA/PARSEL NO : 256 Ada, 20 Parsel 

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.815,40 m2 

VASFI : Tarla 

VAK. MEC. KARAR  

TARİH VE NO’SU : 23.06.2014 tarih ve 236 nolu karar 

MUHAMMEN BEDELİ : 4.144.140,00 TL (DörtMilyonYüzKırkDörtBinYüzKırk TL, 

Sıfır Kr.) dir. 

(Bu bedel arsa bedeli ve inşaat maliyetinin toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 124.324,20 TL (YüzYirmiDörtBinÜçYüzYirmiDört TL, 

Yirmi Kr.) dir. 

İHALE GÜNÜ : 10.12.2014 

İHALE SAATİ : 10.00 

İŞİN ADI : Van ili Merkez, 104 pafta 256 Ada, 20 nolu Parselde kat 

karşılığı konut yapılması işi” 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 

23.06.2014 tarih ve 236 nolu kararına istinaden; 

1 - Mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak inşaattan en az; 

a)  Yapılacak olan kat karşılığı inşaattan İdaremize; A Bloktan; Zemin Kat dükkan No:1 

ve 1.Kat; No:1, No:2, No:3, No:4, 2.Kat; No:5, No:6, No:7, No:8, 3.Kat; No:9, No:11,No:12 nolu 

dairelere ilaveten 1.000,00 TL. nakit paranın verilmesi, 

b) Paylaşıma konu olmayan alanların tapuya ortak alan olarak tescil edilmesi, 

c) Taşınmazla ilgili Uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

gerekli izin ve onayların alınması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, 

otopark parasının ödenmesi, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere 

tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması, 

d) 3194 Sayılı İmar Kanununa göre vakfa ait parselden kamuya terk edilmesi gereken 

kısım var ise yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, yapılacak her türlü tevhit-ifraz, yola 

terk işlemleri masraflarının yüklenici tarafından karşılanması, ,imar planı tadilatı işlemlerinin 

yüklenicisince yapılarak binanın oturduğu parsel kısmı dışında oluşacak yeni parsellerin Vakıflar 

Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi, 

2 - Tevhit, ifraz, yola terk İmar durumunda iyileşme olması durumunda ihale oranında 

İdaremize yansıtılması, 

B) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

C) İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında Taş 

Mah. İhlasiye (Gökmeydan) Medresesi BİTLİS adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünde görebilirler. 
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D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 5. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 6.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve 

saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı 

teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

a) İç zarf; 

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. (tüzel kişilikler için istenmeyecektir) 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

1. Gerçek kişi olması halinde, 2014 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2014 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri 

(İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış) 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış) 

f) Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesinde bulunan 

TR640001500158007294297037 nolu hesabına geçici teminatın yatırıldığına dair 124.324,20 TL 

tutarında banka dekontu veya limit içi süresiz banka teminat mektubu, (örneğe göre) 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

(örneğe göre) 

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel 

müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde 

düzenlenmiş olması gerekir. 

i) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi ) 

j) İlan tarihinden sonra S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter 

onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi) 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi, 

l) Teknik Personel Taahhütnamesi. (örneğe göre) 

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j)  bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 



26 Kasım 2014 – Sayı : 29187 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

n) Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesinde bulunan 

TR640001500158007294297037 nolu hesabına 250,00 TL Şartname bedeli yatırıldığına dair 

banka dekontu. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 10.12.2014 tarihinde 

saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

E) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

F) İşbu ilana ait ilan bedeli, ihaleye ait  %04,95  ihale karar pulu bedeli ihale üzerinde 

kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce  def'aten tahsil edilecektir. 

G) 5737 sayılı Vakıflar Kanununun “Muafiyetler ve İstisnalar” kenar başlıklı 77. Maddesi 

gereği Genel Müdürlüğe ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar Devlet Malı imtiyazından 

yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve 

katılım payından istisnadır”. 

H) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 10304/1-1 

—— • —— 

LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/158001 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 14 kalem lokomotif muhtelif malzemeleri, 

teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15/12/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

15/12/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10303/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mah., 3104 Ada 6 Parsel sayılı ve 3.623,52 m2 

yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi 

Tahmin Edilen Bedel : 2.536.464,00.-TL 

Geçici Teminat %3 : 76.093,95.-TL 

 

S. 

NO 
İLÇESİ MAHALLESİ 

ADA- 

PARSEL- 

NO 

TOPLAM 

m2 

BELEDİYE 

HİSSESİ 

İMAR 

DURUMU 

1 Yıldırım Millet 3104-6 3.623,52 m2 Tam Arsa 

 

2 - “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mah., 2397 Ada 1 Parsel sayılı ve 5.609,96 m2 

yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış” işi 

 

Tahmin Edilen Bedel : 12.622.410,00.-TL 

Geçici Teminat %3 : 378.672,30.-TL 

 

S. 

NO 
İLÇESİ MAHALLESİ 

ADA- 

PARSEL- 

NO 

TOPLAM 

m2 

BELEDİYE 

HİSSESİ 

İMAR 

DURUMU 

1 Osmangazi Demirtaşpaşa 2397-1 5.609,96 m2 Tam Arsa 

 

3 - “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah., 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 

yüzölçümlü taşınmazın peşin olaraksatış” işi  

 

Tahmin Edilen Bedel : 5.042.768,00.-TL 

Geçici Teminat %3 : 151.283,10.-TL 

 

S. 

NO 
İLÇESİ MAHALLESİ 

ADA- 

PARSEL- 

NO 

TOPLAM 

m2 

BELEDİYE 

HİSSESİ 

İMAR 

DURUMU 

1 Osmangazi Alaşar 4491-49 6.303,46 m2 Tam Arsa 

 

İhaleleri 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

konulmuştur. 

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 09.12.2014 SALI günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de 

görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir. 
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ŞİRKETLER ŞAHISLAR 

İmza Sirküsü İmza Sirküsü 

Vekil ise Vekaletname Vekil ise Vekelatname 

Vekaletan İhaleye Katılma Halinde, İstekli 

Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 

Sirküsü 

Vekaletan İhaleye Katılma Halinde, İstekli 

Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 

Sirküsü 

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi Nüfus Cüzdan Sureti 

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz İkametgah Senedi 

Şartname Alındı Makbuzu Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

 Şartname Alındı Makbuzu 

 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.30’a kadar Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğü Mimarsinan Mh. Emniyet Cad. 

No: 1/26 Yıldırım/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.  

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 10367/1-1 

—— • —— 
DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ 

KİRAYA VERİLECEKTİR 

Düzce Belediye Başkanlığından: 

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Madde 1: 

Belediye Meclisimizin 16.10.2014 tarih ve 450 nolu kararı ile Düzce İli, Merkez İlçesi, 

Darıcı Mahallesi, G26A19A3C Pafta 1416 Ada, 1 Parsel numarasına kayıtlı inşaatı devam eden “ 

Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminali ” ile buraya ait otopark ve eklerinin temizlik, güvenlik, 

peyzaj, ısınma-soğutma, bakım-onarım ile her türlü idari-teknik işin yapılması şartıyla On Beş 

(15) yıl süreyle kiraya verilmek suretiyle işlettirilmesi işidir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 

Madde 2: 

Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 ( Bin ) TL. Bedelin 

ödenmesi şartıyla alınabilir. 

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI: 

Madde 3: 

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 

artırma uygulanmak suretiyle 09.12.2014 tarihinde, saat: 14.00’de, Düzce Belediyesi Encümen 

Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Madde 4: 

Söz konusu işin tahmin edilen bedeli, ihale bedeli KDV hariç On Üç Milyon Beş Yüz Bin 

(13.500.000,00)- TL + aylık kira bedeli (180 ay) KDV hariç 75.000,00-TL’si üzerinden idareye 

verilecek, aylık kira artırımı şeklinde yapılacaktır. 

İşin geçici teminatı muhammen bedelin % 3’ü oranında olup tutarı 810.000,00- (Sekiz 

Yüz On Bin) TL dır. 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER: 

Madde 5: 

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

5.1 - Kanuni ikametgâhının olması, 

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

5.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 
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a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2014 yılı içerisinde alınmış olacaktır.) 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2014 Yılı 

içerisinde alınmış olacaktır.) 

5.4 - İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, 

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait 

noter onaylı imza sirküleri, 

5.5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten 

iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri, 

5.6 - Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi, 

5.7 - İhale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge, 

5.8 - İhaleye katılanın cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı, 

a) Gerçek kişi olması halinde cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı, 

b) Tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı, 

c) Ortak girişim olması halinde şirket ortaklarının her birisi için sabıka kaydı getirilmesi. 

5.9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları Kiralayan İdare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

5.10 - İhaleyi kazanan işletmeci T2 (terminal işletme) belgesini Bir (1) ay içinde alması 

ve Kiralayan İdareye ibraz etmesi gerekmektedir. Almadığı takdirde ihale, Kiralayan İdare 

tarafından tek taraflı olarak fesih edilir. İşletmeci hiçbir hak talep edemez. 

5.11 - İhale bedeli olan Yirmi Yedi Milyon (27.000.000,00) -TL’nın % 10 undan az 

olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans 

mektubu. 

5.12 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde 

şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına 

dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi, 

5.13 - Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi, 

5.14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname 

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: 

Madde 6: 

6.1 - Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 09.12.2014 tarih ve saat 13.50’ye kadar 

Düze Belediyesi Yazı İşler Müdürlüğüne verilecektir. 

6.2 - Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz. 

6.3 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır. 

İlanen duyurulur. 10370/1-1 
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1 ADET MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR) CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 1 adet Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00.-TL) Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

3 - Teklifler, 10/12/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10400/1-1 

—— • —— 

AF-GA1.1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MAL ALIMI SONUÇ İLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : AF-GA1.1 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : “Kamu Kurum ve Kuruluşları için VSAT Ekipmanları 

Alımı” 

Projenin Kapsamı : “VSAT Ekipmanları Alımı” 

Projenin Süresi : 195 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 14 Kasım 2014 
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Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç USD 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç USD 

Gate Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1.122.910 1.122.910 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç USD 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç 

USD 

1.Gate Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1.122.910 1.122.910 

2.Tektest Elektronik Bilgisayar 

Güvenlik Sistemleri Otomasyon 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

1.272.350 1.272.350 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç USD 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 10433/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve 

Hukuk Fakültesi’nin aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin 

ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Fakültesi Bölüm 
Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Nitelikler 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Mütercim - 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Mütercim - 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Doç. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Batı Diller 

ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı alanında almış 

olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü 

Medeni Usul 

ve İcra İflas 

Hukuku 

Doç. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Medeni Usul 

ve İcra İflas Hukuku 

Anabilim Dalı alanında 

almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

 10426/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/193659 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-DSİ Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İlkadım/Samsun 

Adresi 
Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi 

No: 138 
Tel-Faks (0362) 230 79 00-(0362) 234 03 87 

Posta Kodu 55070 E-Mail dsi7@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Zeki ERBAĞCI  

Adresi 
Hançerli Mah. Çiftehamam Cad.         

No: 24/8 İlkadım/Samsun 
 

T.C. Kimlik No. 14072163914  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3380027899  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
24081  

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 (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10399/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kırıkkale İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kırıkkale/Merkez 

Adresi 
Fabrika Mah. Bosna Cad. No: 2 

Kırıkkale / Merkez 
Tel-Faks 0 (318) 224 61 03 - 224 25 59 

Posta 

Kodu 
71100 E-Mail kırıkkale.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bilal YILDIZ  

Adresi 

Selim Özer Mah. Şh. Zülfikar 

Karakök Caddesi No: 23/1 

Kırıkkale/Merkez 

 

T.C. Kimlik No. 30778740860  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yok  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 10401/1-1 
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Milli Eğitim 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. 

 10421/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10431/1/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 26 Kasım 2014 – Sayı : 29187 

 

 
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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26 Kasım 2014 – Sayı : 29187 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 26 Kasım 2014 – Sayı : 29187 

 

 
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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26 Kasım 2014 – Sayı : 29187 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 26 Kasım 2014 – Sayı : 29187 

 

 
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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26 Kasım 2014 – Sayı : 29187 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6567 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6568 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür

Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6569 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/7007 Eser Sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) Olan Eserler Üzerindeki Hakların

Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Karar
2014/7008 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda
Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel

EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2014/7002 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil

Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2014 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2014 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İç Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2014 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2014 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

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


