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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme
sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2014 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hâkim,
Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren
otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 272. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2014/7057
Ekli “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/11/2014 tarihli
ve 10020 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK
Ekonomi Bakanı V.

F. ÇELİK
V. EROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı V.
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış
olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış olmak ya
da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Karar Sayısı : 2015/7191
Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
Millî Savunma Bakanlığının 16/12/2014 tarihli ve 2943 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2015 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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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA
TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20/10/2014 tarihli ve 2014/6916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında
imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile
bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen Ek-II’ye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 2 nci
maddede belirtilen Tercihli Ticaret Anlaşmasını,
b) Armonize Sistem: 10 Kasım 1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun
bulunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşmede belirtilen şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve
bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yorumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Eşya: Hem girdileri hem de ürünleri,
d) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için bir Taraf Ülkedeki nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün madde fiyatlarının dâhil edilmiş olduğu elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenecek yurtiçi
vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,
e) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Armonize Sistemi (AS) oluşturan nomanklatürde kullanılan fasılları (iki haneli kodlar), pozisyonları (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonları
(altı haneli kodlar),
f) Girdi: Ürün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya aksam
ve benzerlerini,
g) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük
kıymetini veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraflardan birinde girdiler
için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,
ğ) Gümrük İdareleri: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ve İran’da İran Gümrük
İdaresini,
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h) Gümrük kıymeti: ithalat ülkesine ihraç amaçlı satışlarda diğer tahsil edilebilir vergiler
ve ödenen miktarlar da dâhil olmak üzere eşya için gerçekte ödenen veya ödenebilir ücret olan
ithal eşyasının satış bedelini; eşyanın satış bedeline göre belirlenemediği hallerde,
1) Aynı eşyanın satış bedelini;
2) Benzer eşyanın satış bedelini;
3) İndirgenmiş kıymet yöntemini;
4) Hesaplanmış kıymet yöntemini;
5) Geri dönüş yöntemi kullanılarak belirlenen bedeli,
ı) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere sanayi ve tarım ürünleri üzerinde her türlü yeterli işçilik veya işlemi,
i) Menşeli girdilerin kıymeti: (g) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler
yapılarak uygulanan bu tür girdilerin kıymetini,
j) Menşe İspat Belgesi: Eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere düzenlenen ve bir
örneği Ek’te yer alan belgeyi,
k) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dâhil edilen diğer Taraf Ülke menşeli
her bir girdinin gümrük kıymetinin ya da bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi
halinde bir Taraf Ülkede girdiler için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan
değeri,
l) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan alıcıya
sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek
bir fatura kapsamına giren ürünleri,
m) Sınıflandırılmış: Ürün veya girdilerin belirli bir fasıl, pozisyon ve alt pozisyon altında sınıflandırılmasını,
n) Taraflar veya Taraf Ülkeler: Karasularını da içerecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti
ve İran İslam Cumhuriyetini,
o) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa
bile imal edilmiş ürünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları
Menşeli ürünler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf
Ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:
a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ihracatçı Taraf Ülkede üretilen veya elde
edilen ürünler.
b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf Ülkede yeterli işçilik veya işlemden
geçirilmiş olmaları kaydıyla, söz konusu Tarafta tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek
o Tarafta elde edilen ürünler.
Menşe kümülasyonu
MADDE 6 – (1) 7 nci maddede yer verilen menşe koşullarını yerine getiren ve bir Taraf
Ülkede, diğer Taraf Ülkece tanınan tercihli muameleye ehil nihai ürünlerde girdi olarak kullanılacak ürünler 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçen işçilik veya işlemlere
tabi tutulmuş olmaları kaydıyla nihai ürün üzerinde yapılan işçilik veya işlemlerin gerçekleştirildiği Taraf Ülke menşeli bir ürün olarak kabul edilir.
(2) Bir Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise o Taraf Ülkede eklenen katma değerin imalatta kullanılan diğer
Taraf Ülke menşeli girdilerin kıymetini geçmesi kaydıyla elde edilen ürün o Taraf Ülke menşeli
olarak kabul edilir.
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Tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünler
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki ürünler tamamen Taraflardan birinde üretilmiş veya elde
edilmiş kabul edilirler:
a) Taraf Ülkelerin kendi topraklarından, sularından veya deniz yatağından çıkartılan işlenmemiş ürünler veya madencilik ürünleri.
b) Ormancılık ürünleri dâhil Taraf Ülkede hasat edilen, toplanan veya harmanlanan bitkisel ürünler.
c) Taraf Ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
ç) Taraf Ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
d) Taraf Ülkede doğmuş ve/veya yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilen ürünler.
e) Taraf Ülkede avcılık, balıkçılık veya su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden elde
edilen ürünler.
f) Taraf Ülkenin karasuları dışındaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen balıkçılık
ürünleri ve diğer deniz ürünleri.
g) Münhasıran (e) ve (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin
bordalarında işlenen ve/veya üretilen ürünler.
ğ) Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait o ülkede toplanan kullanılmış
girdiler.
h) O ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
ı) Münhasıran (a) ila (h) bentlerinde tanımlanan ürünlerden üretilen eşya.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde ifade edilen belirtilen kendi gemileri veya kendi fabrika gemileri terimi sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır:
a) Bir Taraf Ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar.
b) Bir Taraf Ülkenin bayrağı altında seyredenler.
c) En az yüzde 60'ı bir Taraf Ülke vatandaşlarına ait olanlar veya yönetim merkezi bir
Taraf Ülkede bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu Başkanı
ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun bir Taraf Ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık
veya limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı Taraf Ülkelere veya Taraf Ülkelerin
kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar.
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 8 – (1) Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli
olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 60’ını aşmaması kaydıyla,
5 inci madde hükümleri kapsamında yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul
edilir.
(2) Birinci fıkra, 9 uncu madde hükümlerine tabi olarak uygulanır.
Yetersiz işçilik veya işlemler
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki işçilik veya işlemlerin her biri ya da bunların iki veya daha
fazlasının bileşimi tek başına imalatın nihai sürecini oluşturmaz:
a) Paketleme.
b) Basit karıştırma.
c) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,
karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.
ç) Etiketleme, ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici
işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri parçalara ayırma.
d) Parçalara bölme.
e) Ayırma veya kalibrasyon.
f) İşaretleme.
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g) Setler oluşturma.
ğ) Özel tasarım makineler veya alet veya teçhizat kullanımı ve konuyla ilgili eğitim
gerektirmeyen faaliyetleri kapsayacak şekilde basit montaj.
h) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler.
ı) Ambalaj ayırma ve birleştirme.
i) Yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.
j) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.
k) Basit boyama ve cilalama işlemleri, tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi
veya tam ağartma, parlatma ve perdahlama.
l) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri.
m) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama,
çekirdeklerini çıkarma.
n) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.
o) Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (girdilerden
setler oluşturma dâhil).
ö) Hayvan kesimi.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,
Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar
Nitelendirme birimi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla nitelendirme
birimi, Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;
a) Muhtelif girdilerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize
Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluşturur.
b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda
aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.
(2) Armonize Sistemin 5 inci Genel Yorum Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma
açısından ürüne dâhil ediliyorsa menşe tespiti açısından da dâhil edilir.
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 11 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen,
normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan ve bu nedenle
ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine,
alet veya araç içinde mütalaa edilir.
Setler
MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak
bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, 6 ve 8 inci madde hükümlerine
uygun olarak set, bir bütün olarak menşeli kabul edilir.
Etkisiz unsurlar
MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için imalatında kullanılabilecek;
a) Enerji ve yakıt,
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b) Tesis ve teçhizat,
c) Makine ve aletler,
ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların,
menşeini belirlemeye gerek bulunmamaktadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler
Doğrudan nakliyat
MADDE 14 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele, sadece bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler
için uygulanır.
(2) Üçüncü ülkelerde aktarma yapılıp yapılmadığına veya geçici olarak depolanıp depolanmadığına bakılmaksızın, aracı niteliğindeki bir veya daha fazla üçüncü ülke üzerinden
transit edilen ürünler;
a) Bu transit geçişin, coğrafi nedenlerle veya münhasıran nakil koşullarının değerlendirilmesi suretiyle haklı görülmesi,
b) Ürünlerin söz konusu ülkelerde ticaret veya tüketime konu olmamaları,
c) Ürünlerin yükleme, boşaltma veya iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli
olanların dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamaları,
halinde ihracatçı Taraf Ülkeden doğrudan nakledilmiş sayılırlar.
(3) İkinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük
yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:
a) Ürünün, ihracatçı ülkeden transit ülkesi aracılığıyla geçişini kapsayan konşimento
veya tek taşıma belgesi.
b) (a) bendinde belirtilen belgelerin temin edilememesi halinde herhangi bir nevide ikame kanıtlayıcı belgeler.
Sergiler
MADDE 15 – (1) Taraf Ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer Taraf Ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, yetkili
makamların;
a) Bir ihracatçının bu ürünleri bir Taraf Ülkeden serginin yapıldığı ülkeye nakletmesi
ve orada sergilemesi,
b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf Ülkedeki bir kimseye satıldığı veya
tasarrufuna verildiği,
c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak sevk edildiği,
ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek
dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,
hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan menşe ispat
belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir. Bu belge
üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.
(3) Özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi,
tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere birinci fıkra hükümleri uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı, Menşe İspat Belgesinin Düzenlenmesi ve
Vize İşlemleri
Menşe İspat Belgesi
MADDE 16 – (1) İran menşeli ürünler, ithal edilmeleri esnasında bir örneği Ek’te yer
alan Menşe İspat Belgesinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır.
Menşe İspat Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 17 – (1) Menşe İspat Belgesi ve Başvuru Formu, Ek’te yer alan basım talimatına ve örneğe uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.
(2) Menşe İspat Belgesi yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini
imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, Menşe İspat Belgesi ile Menşe İspat Belgesi
başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.
Menşe İspat Belgesi düzenlenme işlemleri
MADDE 18 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri Menşe İspat Belgesi ve
Menşe İspat Belgesi başvuru formlarını, bu belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara uygun
olarak doldurur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre;
a) Belgeler, Taraf Ülkelerin resmî dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
b) Belgeler, yazı makinesi veya elle doldurulabilir. Elle doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.
c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve
değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle
yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve
gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.
ç) Belgelerde kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk
bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir
çizgi çekilerek kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.
d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı
bir biçimde beyan edilir.
(3) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, Menşe İspat Belgesi başvuru formlarının
arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanında belirtilen hususları yer ve tarih belirterek imzalar.
İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 19 – (1) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı,
bu belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 18 inci madde
hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formları ile belgeler gümrük idarelerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara verilir.
(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar, başvuru
formları ile Menşe İspat Belgesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol
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edip belgede kayıtlı eşyanın 5 veya 6 ncı madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğu
veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan
sonra gerekli işlemleri tamamlar.
Menşe İspat Belgesinin gümrük idaresince incelenmesi
MADDE 21 – (1) Gümrük idareleri, 20 nci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun
değerlendirilmesini müteakip;
a) Menşe İspat Belgesinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle
ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkânını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,
b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolaşım belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından
verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri,
fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini
incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol eder.
(2) Bu şekilde EUR.1 Dolaşım Belgesinin kontrolü yapıldıktan sonra 22 nci madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.
Menşe İspat Belgesinin vize edilmesi
MADDE 22 – (1) İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uygun olarak doldurulmuş Menşe İspat Belgesi, 20 ve 21 inci maddeler uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.
(2) Menşe İspat Belgesinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat
ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili
olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.
(3) Menşe İspat Belgesinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru
olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.
(4) Gümrük idareleri, Menşe İspat Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük
beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar
ve idarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak
suretiyle vize işlemini tamamlar.
(5) Menşe İspat Belgesi Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak
gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile tamamlanmış
olur.
(6) Düzenlenen Menşe İspat Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.
(7) Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin nüshalarının hangi birimlere verileceğini Bakanlık belirler.
ALTINCI BÖLÜM
Menşe İspat Belgesinin Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha
Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi
Menşe İspat Belgesinin sonradan verilmesi
MADDE 23 – (1) 22 nci madde hükümlerine istisna olarak, Menşe İspat Belgesi; hata,
istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması
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veya Menşe İspat Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş
olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara tatmin
edici bir şekilde ispat edilmesi halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda bizzat ihracatçı veya gümrük beyannamelerini
imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini,
marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük
beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur. Söz konusu eşya için ihraç
sırasında Menşe İspat Belgesi verilmediğini veya Menşe İspat Belgesinin İran yetkili makamlarınca teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder. Usulüne uygun olarak doldurulmuş Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu imzalayıp talep yazısına ekler.
(3) Bu maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, ilgili gümrük idareleri veya Bakanlıkça
yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük
beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü
sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde Menşe İspat Belgesi verilir ve vize edilir.
(4) İhracattan sonra verilen Menşe İspat Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusuna, belgenin sonradan verildiğini belirtmek üzere İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY”
ifadesi yazılır.
İkinci nüsha Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi
MADDE 24 – (1) Menşe İspat Belgesinin çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.
(2) Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait
belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Belgenin
vize işlemini yapar.
(3) Ancak gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır.
(4) İhracattan sonradan verilen Menşe İspat Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusuna, Belgenin ikinci nüsha olduğunu belirtmek üzere İngilizce “DUPLICATE” ifadesi
yazılır.
Menşe İspat Belgesinin değiştirilmesi
MADDE 25 – (1) Menşeli ürünler Gümrük İdaresinin kontrolü altında iken ürünün tamamının veya bir bölümünün Türkiye içinde başka bir yere gönderilmesi gerektiği durumda,
gönderilecek kısım için asıl belge yerine geçmek üzere bir veya birden çok müfrez Menşe İspat
Belgesi düzenlenir ve durum esas Menşe İspat Belgesi üzerine kayıt düşülür.
(2) Müfrez Menşe İspat Belgesi düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran
gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak
bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.
(3) Düzenlenen müfrez belge Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Menşe İspat
Belgesi olarak kabul edilir.
(4) Esas Menşe İspat Belgesinin tarih ve seri numarası müfrez belgenin veya belgelerin
(7) numaralı “Gözlemler” kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına “MÜFREZ BELGEDİR”
kaşesi basılır.
(5) Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni belgenin veya belgelerin beyaz nüshasını muhafaza eder.
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YEDİNCİ BÖLÜM
İbraz
Menşe İspat Belgelerinin geçerliliği
MADDE 26 – (1) Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı
ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilmesi gerekir.
(2) İthalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai
durumlar nedeniyle, birinci fıkralarda belirtilen süreden sonra da, uygulanan tercihli muamele
çerçevesinde kabul edilebilir.
(3) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin yetkili makamı, eşyanın belirtilen son
tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.
(4) Menşe İspat Belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması
için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı
veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili
gümrük idaresine başvurulmuş olması gerekmektedir.
(5) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne
intikal ettirir. İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve
olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur
ise Belgenin süresini en çok bir ay uzatabilir.
Menşe İspat Belgesinin ibrazı
MADDE 27 – (1) Menşe İspat Belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince
ibraz edilir. İthalat Gümrük İdaresi, menşe ispat belgelerinin tercümesini talep edebilir. Ayrıca
idare beyannameye ek olarak ithalatçıdan eşyanın Anlaşmanın koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.
(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken Menşe İspat Belgesinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli
rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin
olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne
uygun Menşe İspat Belgesi işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan Menşe İspat Belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri
belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun
tespiti kaydıyla tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına
göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.
Parçalar halinde ithalat
MADDE 28 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen,
Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 nolu pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek
bir Menşe İspat Belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.
Destekleyici belgeler
MADDE 29 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir Menşe İspat Belgesi kapsamındaki ürünlerin Türkiye menşeli olduğunu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddede belirtilen belgeler arasındadır:
a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri doğrudan kanıtlayıcı nitelikte, örneğin ihracatçı veya tedarikçinin hesaplarında
veya kendi muhasebe kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler.
b) Türkiye’de düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik eden, ulusal mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.
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c) Türkiye’de düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde Türkiye’de yapılan işçilik veya işlemi kanıtlayan, mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.
ç) İran’da 1 inci maddede belirtilen Ek-II’ye uygun olarak düzenlenmiş olan Menşe İspat Belgesi.
Menşe İspat Belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası
MADDE 30 – (1) Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;
a) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, 19 uncu maddede belirtilen belgeleri,
b) Menşe İspat Belgesini düzenleyen gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi veya kuruluşlar, 17 nci maddede belirtilen başvuru formunu ve başvuru sırasında firma tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,
c) İthalat Gümrük İdaresi, kendilerine ibraz edilen Menşe İspat Belgesini,
en az üç yıl muhafaza eder.
Farklılıklar ve şekli hatalar
MADDE 31 – (1) Menşe ispat belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini
yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük
farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan
kaldırmaz.
(2) Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz
konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yetkili Makamlar Arasında Karşılıklı İşbirliği
Mühür ve adreslerin iletilmesi
MADDE 32 – (1) Taraf Ülkelerin yetkili makamları, kendi idarelerinde Menşe İspat
Belgesi vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, Menşe İspat Belgelerinin kontrolünden sorumlu yetkili makamlarının adreslerini birbirlerine iletir.
Karşılıklı yardım
MADDE 33 – (1) Taraf Ülkeler, yetkili makamları vasıtasıyla birbirlerine Menşe İspat
Belgelerinin geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde
yardımcı olur.
Sonradan kontrol talebi
MADDE 34 – (1) İthalatçı ülke yetkili makamları, Menşe İspat Belgelerinin sonradan
kontrolünü talep edebilir.
(2) İthalatçı ülke yetkili makamı, ihracatçı ülke yetkili makamınca verilen Menşe İspat
Belgelerinin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında
makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri
sonradan kontrol talebi ile 25 inci madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke
yetkili makamına geri gönderir.
(3) İthalatçı ülke yetkili makamları Menşe İspat Belgesi ve fatura yahut bu belgelerin
birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin yetkili
makamlarına geri gönderir. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini
uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.
(4) Sonradan kontrol işlemleri veya eldeki başka bilgilerden bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda Gümrük İdaresi, resen veya İran’ın talebi üzerine
inceleme yapar ya da bu tür bir ihlalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik olarak ivedi bir
inceleme başlatır.

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

30 Ocak 2015 – Sayı : 29252

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 35 – (1) Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa gönderilmesi suretiyle yapılır.
(2) Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi; (13) numaralı kutunun, kontrol talebinde
bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak doldurulması suretiyle yapılır.
(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
MADDE 36 – (1) Kontrol, ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından yapılır. Bu amaçla,
ihracatçı ülke yetkili makamı, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme
veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.
(2) İhracatçı ülke yetkili makamları Menşe İspat Belgesinin kontrol sonucunu (14) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtir:
a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konur,
b) Kontrolü yapan yetkili makamın adı ve kontrol tarihi yazılır,
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 37 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı,
kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf
Ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.
(3) İthalatçı ülke yetkili makamına ibraz edilen Menşe İspat Belgesinin sonradan kontrol
işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli
vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri
tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili
makamınca doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan
gümrük vergileri iade edilir.
(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde
yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai
durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.
Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 38 – (1) 33 ila 37 nci maddelerde belirtilen kontrol usulleriyle ilgili olarak,
kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın meydana gelmesi veya Anlaşmanın bu hususlara dair maddelerinin yorumlanmasına ilişkin bir soru hâsıl olması halinde, bu hususlar,
Anlaşmanın 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kurulan Ortak Komitenin bir alt-komitesi olarak kurulan Gümrük ve Menşe Konuları Alt Komitesine sunulur.
(2) İthalatçı ile ithalat gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, ilgili
mevzuat çerçevesinde çözülür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Cezalar
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Serbest bölgeler
MADDE 40 – (1) Yetkili Gümrük İdaresi, nakliyeleri esnasında bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu olan eşyanın başka eşyayla değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme
tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alır.
(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf Ülkelerden biri menşeli herhangi bir
ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal edildiği ve bir işçilik veya
işlemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir Menşe İspat Belgesi, ilgili
gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından düzenlenir.
Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Anlaşma'nın yürürlüğe
girdiği tarihte transit halinde olan ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan
eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın
14 üncü madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle
beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir Menşe İspat Belgesinin sunulması kaydıyla tercihli rejim uygulanabilir.
Diğer hususlar
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 7/10/2009 tarihli
ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi
Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış
olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış olmak ya
da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sağlık Bakanlığından:

—— • ——

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin sonuna “veya muayenehaneye dönüştürülür.” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi,
merkez girişine engelliler için uygun eğimli rampa yapılması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin” olarak; aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak ve aynı bentte yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlü”
ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“Asgari personel sayısının altına düşülmesi” ibaresi “Tabip sayısı asgari sayının altına düşen
polikliniğin üç ay içinde tabip eksikliğini giderememesi” olarak değiştirilmiştir.
“Yan dal uzmanlığı bulunanlar, her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarında tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda yan dal
uzmanı bulunması koşuluyla ve Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü ile o ildeki
ana dal uzmanlık kadrolarında; tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve İstihdam Komisyonunca belirlenecek kriterlere ve bu komisyon tarafından verilecek uygun görüşe göre o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“l) Optisyenlik müessesesinin bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde göz
hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği muayenehane ve diğer sağlık kuruluşları faaliyet
gösteremez.”
“m) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu
açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.”
“n) Sağlık kuruluşunda bulunan tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu
kurumlarınca açılacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “poliklinik ve” ibaresi eklenmiş ve
aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen poliklinik ve tıp merkezleri, Müdürlükçe ruhsatlandırılır.
Ancak, bunlar için ön izin, mesul müdürlük belgesi ve sağlık çalışanlarına çalışma belgesi düzenlenmez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin; dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; onbirinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tıp merkezleri” ibaresi
“Muayenehane hariç sağlık kuruluşları” olarak, ikinci cümlesinde yer alan “tıp merkezine”
ibaresi “sağlık kuruluşuna” olarak değiştirilmiş; onikinci fıkrasında yer alan “A ve B tipi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik
oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.”
“(17) Poliklinik ve tıp merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere
açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte poliklinikler için tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve
gereç şartlarını taşıması gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler
fiziki standartları hariç diğer standartlara uyar.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlıkça
izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı poliklinik” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer
alan “birleşme/dönüşüm” ibareleri “birleşerek dönüşme” olarak, “Birleşme/dönüşüm” ibaresi
“Birleşerek dönüşme” olarak ve “birleşme/dönüşüme” ibaresi “birleşerek dönüşmeye” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mevcut muayenehanelerin durumu
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler bina
şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler ve bu
muayenehanelere Müdürlükçe 3/8/2015 tarihine kadar uygunluk belgesi düzenlenir. Bu süre
içerisinde uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin faaliyeti valilikçe durdurulur. Muayenehanelerin mevcut durumlarının tespitinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas alınır.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki muayenehanelerin taşınma talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve 21/3/2014 tarihi
itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak
çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda
bulunmak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekildeki
geçici çalışma, tabiplere yönelik şahsi bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro
hakkı vermez. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.
(4) 15/2/2008 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşlarında, çalışma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013-21/3/2014
tarihleri arasında muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu
olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma, tabiplere yönelik bir hak olup, özel sağlık kuruluşlarına
müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin, özel sağlık kuruluşlarından ayrılarak
başka özel sağlık kuruluşlarında çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/a sayılı ekinin “1- A ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” kısmının 10 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası beyanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil
beyanı” ibaresi ve 11 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “tabip odası kayıt belgesi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi eklenmiş; aynı ekin “2- Polikliniklerde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” kısmının 9 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan “T.C. Kimlik Numarası beyanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil
beyanı” ibaresi eklenmiş ve 4 üncü maddesi ile 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;
aynı ekin “3-Laboratuvar/Müessese Ruhsatname Başvurusu İçin İstenen Belgeler” kısmının
“G) Laboratuvar ve Müessese Ruhsat Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler” bölümüne aşağıdaki 15 inci madde eklenmiştir.
“4) Polikliniğin olduğu binada yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak
ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,”
“10) Poliklinikte çalışacak tabip ve diş tabipleri için adli sicil beyanı ve ilgili oda kaydı
belgesi ile poliklinik ortağı tabipler, poliklinikte çalışacak tabip ve tabip harici sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,”
“15. Tabip ve diş tabipleri için ilgili oda kaydı belgesi ve adli sicil beyanı,”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/b sayılı ekinin 3 üncü maddesinde yer alan
“T.C. Kimlik Numarası Beyanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “, adli sicil beyanı” ibaresi
ve 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “poliklinik ortağı tabiplerin” ibaresinden sonra
gelmek üzere “adli sicil beyanı ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/d sayılı ekinin üçüncü ve yedinci maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti, adli sicil beyanı, tabip odası kayıt belgesi ile iki adet vesikalık fotoğrafı,”
“7) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken
tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge,”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6 sayılı ekinde yer alan Müeyyide Formunun
3, 4, 9, 10, 11, 12, 24, 26, 27 ve 28 inci satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki
34 üncü satır eklenmiş; formun açıklamalar bölümünün (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümle
ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklenmiştir.
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“Sağlık kuruluşunun tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.”
“h) Müeyyide formunun 20 nci maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirlenen müeyyide uygulanmaz.”
“ı) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında
acil hasta hariç yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.”
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MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12345678910111213141516-

23/7/2008
11/3/2009
31/12/2009
10/3/2010
3/8/2010
25/9/2010
6/1/2011
7/4/2011
3/8/2011
28/9/2011
14/2/2012
3/4/2012
27/5/2012
11/7/2013
21/3/2014
3/7/2014

26945
27166
27449 (5. Mükerrer)
27517
27661
27710
27807
27898
28014
28068
28204
28253
28305
28704
28948
29049

—— • ——

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ
KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
ve bünyesindeki kurumlarda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
görev yapan personelden bu Yönetmelikte sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan
değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta veya
grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Başkan: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,
ç) Başkanlık: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığını,
d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre İdari İşler Müdürü, Strateji Geliştirme Müdürü ve Kütüphane Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer kadrolara görevde yükselme
suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,
ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,
h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ı) Kurum: Yüksek Kurum bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil
Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
j) Uzman: Mesleğe özel yarışma sınavı ile girerek üç yıl süreli meslek içi eğitimden
sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu atanmış olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde sayılanlar dışında kalan uzmanları,
k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,
l) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) İdari işler müdürü, strateji geliştirme müdürü, kütüphane müdürü,
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2) Şef,
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk müşaviri,
c) Araştırma Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Sivil savunma uzmanı,
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
d) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat saymanı, sayman,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru,
santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman, şoför,
e) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Dağıtıcı, hizmetli, bekçi.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Avukat, kütüphaneci, mütercim, programcı, hemşire, teknisyen, grafiker.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara
atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
hizmet süresine sahip olmak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar
aşağıda belirtilmiştir:
a) İdari işler müdürü ve strateji geliştirme müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman, sayman, ayniyat saymanı veya şef kadrolarında Yüksek Kurum veya Kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak,
b) Kütüphane müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların Bilgi ve Belge Yönetimi veya
Kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,
2) Yüksek Kurum veya Kurumlarda kütüphaneci kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,
c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) İki yılı Yüksek Kurum veya Kurumlarda olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yüksek Kurum veya Kurumlarda memur, anbar
memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen veya şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,
d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya Kurumlarda
bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya şoför unvanlarında
olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
e) Sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İlan tarihi itibarıyla toplam hizmetinin son iki yılı Yüksek Kurum veya Kurumlarda
geçirmiş olmak,
3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,
f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum veya Kurumlarda
bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya şoför kadrolarında
çalışmış olmak,
g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya Kurumlarda
programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum veya Kurumlarda
memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci,
kameraman veya şoför kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına
sahip olmak,
h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum veya Kurumlarda
memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci,
kameraman veya şoför kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,
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3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına
sahip olmak,
ı) Memur, anbar memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veznedar, kameraman ve muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolarda iki yıl çalışmış olmak,
i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolarda iki yıl çalışmış olmak,
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır;
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (E) düzeyinde puan almış
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik veya tercümanlık
bölümünden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (B) düzeyinde puan almış
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak
veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı
sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,
3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
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e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,
f) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun
olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar
Duyuru, başvuru ve başvurulara itiraz
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
kadroların unvanı, sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az 30 gün önce Başkanlığın resmî internet sitesinde duyurulur.
(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü tarihi itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(3) Aylıksız izinde bulununlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(4) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.
(5) İlan edilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna
itiraz edilebilir. Sınav Kurulu, itirazları en az beş iş günü içinde değerlendirir ve karara bağlar.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim
Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için idari işler müdürü, strateji geliştirme müdürü ve kütüphane müdürü kadroları için
en az altmış, diğer kadrolar için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) İdari işler müdürü, strateji geliştirme müdürü ve kütüphane müdürü
kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan
edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip
personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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Başarı sıralaması
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda başarı puanı esas
alınır. Başarı puanı, idari işler müdürü, strateji geliştirme müdürü ve kütüphane müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara
atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve başarı listesi Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Sınav kurulu
MADDE 13 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin
başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler dâhil 5 üyeden teşekkül eder. Ayrıca
aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler
görevlendirilir.
(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 15 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş
iş günü içinde sınav kurulu tarafından Başkanlık resmî internet sitesinde ilan edilir. İlgililer,
ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav
kurulu tarafından en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak soruların yüzde onundan fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen
süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav
iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Atanma
MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirtilen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.
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(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Başkanlıkça belirlenmiş olması
halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi
kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabilirler.
(5) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 18 – (1) 5 inci maddede yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki
esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Personelin, aynı ana görev grubuna dâhil olmak, atanılacak kadronun gerektirdiği
öğrenim, sertifika, yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak ve kendi alt görev
grubu içinde kalmak şartıyla sınava girmeksizin diğer görevlere atanması mümkündür.
b) Alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Yüksek
Kurum ve Kurumlarda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler
ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak göreve ilişkin öğrenim,
sertifika, yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Yüksek Kurum veya Kurumlarda çalışan doktora öğrenimini yapmış olanlar uzman
veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.
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ç) Yüksek Kurum veya Kurumlarda avukat kadrosunda çalışanlar hukuk müşaviri kadrosuna sınavsız atanabilirler.
d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
Kurum dışından yapılacak atamalar
MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte
sayılan unvanları kazanmış olanlar, Yüksek Kurum ve Kurumlardaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan
için bu Yönetmelikte öngörülen atanılacak göreve ilişkin öğrenim, sertifika, yabancı dil bilgisi
düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.
(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması hâlinde öğrenim
durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu
görüşü dikkate alınır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atamalar
MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli şartları taşıyan ve
atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.
Kazanılmış haklar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca
kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Başkanı yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Eğitim programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,
ç) Merkez (ATASEM): Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında Üniversite öğrencisine, personeline, Üniversite dâhilinde olmasa bile ulusal
ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlemek ve gerçekleştirmek, yaşam boyu eğitim
ve öğretimi desteklemek, Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğinin arttırılmasına, fikri mülkiyet havuzunun genişletilmesine, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.
b) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında Üniversite öğrencisine, personeline, Üniversite dâhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararası alanda gerçek
ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü
eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek ve gerçekleştirmek.
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri
hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği
konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek.
ç) Toplumun eğitim, bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak.
d) Kamu, özel sektör, sivil toplum, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek ihtiyaç duyulan her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, konferans,
fuar ve benzeri organizasyonları planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.
e) Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak veya almak veya danışmanlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek.
f) Faaliyet alanları ile ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da
hazırlatmak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.
g) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.
ğ) Eğitim ve diğer etkinlik programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika
ve benzeri belgeler vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan
Müdürün yerine, Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişi, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden
ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdürün yazılı talimatı ile görevlendireceği yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Kesintisiz
altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona
erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları
uygulamak.
d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim
kurmak ve çalışmalar yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
f) Yönetim Kurulu ile birlikte merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına
sunmak.
g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere
katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak.
ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflarla, eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerdiği Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.
Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri, Yönetim Kurulu üyesi
olarak da görevlendirilmiş sayılır.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden aynı
usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün, Müdür olmadığı takdirde vekâlet eden müdür yardımcısının veya Yönetim Kurulu üyesinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.
b) Merkezin çalışması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.
d) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlerin kurulmasına karar
vermek.
e) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki
döneme ait çalışma programını düzenlemek.
f) Merkezin çalışma plan ve programları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve değerlendirilmesini yapmak, ilgili konularda karar almak.

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

30 Ocak 2015 – Sayı : 29252

g) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.
ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak eğitici ve diğer personelle sözleşme yapılmasına karar
vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ilgili fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi müdürlerinden
veya görevlendirdikleri birer üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde danışma kuruluna Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite dışından üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin ait olduğu birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden
görevlendirme yapılabilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetleri hakkında
yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji, politika, çalışma, faaliyet, plan ve programlarını değerlendirmek ve öneriler geliştirmek.
b) Merkezce yürütülen eğitim, uygulama ve araştırma gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak danışmanlık komisyonları oluşturmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 28/12/2010 tarihli ve 27799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE
DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE
HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2015/4)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası
ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2015-2018 yıllarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu,
Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının
desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve
19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anaç koyun ve keçi: Müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
b) Anaç sığır: Müracaat tarihi itibariyle en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere,
doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı
onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,
e) Damızlık boğa: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada
kullanılacak olan erkek büyükbaş hayvanı,
f) Damızlık koç-teke: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada
kullanılacak olan erkek küçükbaş hayvanı,
g) Esaslı onarım: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat
alanını değiştiren işlemler. Pencere tabanlarının indirilmesi kapıya dönüştürülmesi pencere ve
kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden işlemleri,
ğ) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
h) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
ı) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak İl Proje Değerlendirme Komisyonunca onaylanan ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
i) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
j) İl proje değerlendirme komisyonu: Valilik oluru ile Vali Yardımcısı başkanlığında; İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri, Tarımsal
Altyapı ve Arazi Değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ile Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürlerinden oluşan komisyonu,
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k) İl proje yürütme birimi: Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı,
yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile gerekli hallerde il çevre ve şehircilik müdürlüğü ya da diğer kamu kurumlarının konu uzmanı birer teknik eleman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,
l) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
m) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık
veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,
n) Karar: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,
o) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlük oluru ile bir genel müdür
yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte 5 kişinin katılımı ile oluşturulan komisyonu,
ö) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve tadilat yapılacak veya yeniden kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren
yerleşim planı ve kayıt sistemlerinden alınacak hayvan varlığını gösterir projeyi,
p) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
r) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik
detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,
s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,
ş) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren
projeyi,
t) Yüklenici: Yatırımcılar tarafından hibe desteği ile satın alınacak damızlıkları sağlayan
bağımsız gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri
Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu;
a) Genel Müdürlük oluru ile bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte 5 kişinin katılımı ile oluşan komisyon görevlendirilir. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili daire başkanı
başkanlık eder.
b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere
gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ve bu Tebliğin ön
gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.
d) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.
e) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının
oyu yönünde karar alınır.
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(2) İl müdürlüğü;
a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla
uyumlu bir şekilde yürütülmesi sağlar.
b) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu yürütür.
c) Yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
ç) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini
onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.
(3) İl proje değerlendirme komisyonu;
a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,
hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur.
b) Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye
görev alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali
yardımcısının yerine bakan vali yardımcısı başkanlık eder.
c) Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.
ç) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan
raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir ve yatırıma uygun
bulunan listeleri onaylar.
d) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlar.
(4) İl proje yürütme birimi;
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri,
tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve gerekli hallerde çevre ve şehircilik il müdürlüğü ya da diğer
kamu kurumlarının konu uzmanı teknik elemanlarının katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek
üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır.
b) Çevre ve şehircilik il müdürlüğü elemanı inşaat işleri ile ilgili çalışmalarda görev
alır. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.
c) İhtiyaç duyulması halinde komisyona il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı
da dâhil edilir.
ç) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.
d) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il proje
değerlendirme komisyonu adına yürütür.
e) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları,
destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.
f) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.
(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il
proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:
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a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 50’si
oranında hibe desteği uygulanır ve ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve
açık sistemli ahır ve ağılları kapsar.
b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 80’i oranında hibe desteği uygulanır ve damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını
kapsar.
c) İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi
(DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır,
Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.
ç) Damızlık boğa alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş,
Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Karadeniz Projesi
(DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.
Yatırım süresi
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. İnşaat işleri,
damızlık boğa, koç ve teke alımları, başvurunun onaylanıp tebliğ edildiği tarihten itibaren bir
yıl içerisinde tamamlanır ve satın alınıp işletmeye konulur. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda Bakanlık yetkilidir.
(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan,
damızlık boğa, koç-teke almaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden
yararlandırılmaz.
Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden Bakanlık Türkvet veri
tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az
100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kayıt altına
alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.
Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak
yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren
yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.
(2)Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandırılır.
(3) Yatırım tutarı üst sınırı her yılın başında bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlıkça
belirlenip il müdürlüklerine bildirilir. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilir.
(4) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı
tarafından karşılanır.
(5) Her bir proje sahibi inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı
ayrı sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan
yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.
(6) Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
(7) İnşaatlar hakkında;
a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili
mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı
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kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili
birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı
dışında tutulur.
b) Yeni yapılacak ahır/ağıllar; ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı
açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl
tipi seçiminde il müdürlükleri yetkilidir.
c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu,
silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya
bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatlarını kapsar.
ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme
ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.
d) İnşaatların destekleme hesaplaması yapılırken; proje onay tarihi itibariyle, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında
Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de yer alan birim fiyatlar ve
“İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” esas alınır.
(8) Damızlık boğa ve koç-tekeler;
a) Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 (bir) baş
damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının % 5’ini aşmayacak
miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılır.
b) Bakanlıkça belirlenen teknik-sağlık şartlarını taşır. Desteğe konu damızlık boğa, koçteke ırkları Bakanlıkça belirlenir.
c) Damızlık boğalar Bakanlık, TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilir.
TİGEM, projeden yararlanacak işletmeler için damızlık boğa ve koç-tekeleri gerek kendi yetiştirdiklerinden gerekse yurt içi ve yurt dışından temin edilir.
ç) Damızlık koç ve tekeler TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan
işletmelerden bireysel veya bağlı bulundukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilecektir.
d) Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesindeki tutar
Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olan kısım yatırımcı tarafından karşılanır.
e) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.
f) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin üç yıl süre ile satılmayacağına ve işletmenin 3 yıl boyunca aktif olacağına dair taahhütname alınır.
g) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışındadır.
ğ) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl
Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen rakamları yıl içerisinde değiştirebilir.
(9) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenler:
a) İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne,
damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine başvurur.
b) Başvurular her yıl Ocak-Şubat-Mart aylarında alınır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.
(2) Başvurular yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için
yeniden başvuru yapılması gerekir.
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(3) Başvuru sahibi, aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.
(4) İnşaat yatırımları ile damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayınlanır.
Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yatırımcı inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için ayrı ayrı veya
birlikte başvurur.
(2) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak yatırım
konularına göre listelenir.
(3) İl müdürlüğü yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla reddedilen başvuruları geliş sırasını esas alarak yatırım konularına göre inşaat, damızlık boğa ve damızlık
koç-teke alımı başvurularını listeleyip, Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından
gelen raporları inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dahilinde onaylayarak asıl
ve yedek olarak listeleyip il müdürlüklerine gönderir.
(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre inşaat yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya
sunulmasını, damızlık boğa, koç-teke alımlarının ise bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesini yazı ile bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler
Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 12 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne
başvurur.
(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında hak ediş düzenlenir.
(4) Onaylanan hayvan alımı başvurularında hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye
getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.
(5) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist)
ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması
zorunludur.
(6) İnşaat hak edişlerinde il çevre ve şehircilik müdürlüğünden konu uzmanı en az bir
teknik elemanın imzasının bulunması zorunludur.
(7) Yatırımcı hibe alacağını başkasına devredemez. Ancak, hayvan alımları Bakanlık
veya TİGEM tarafından karşılandığında hibe edilecek tutar yatırımcı adına TİGEM’e ya da
yükleniciye aktarılır.
Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 13 – (1) Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi, damızlık
hayvanın teslim edildiği ve inşaatın tamamlandığı tarihteki Bakanlıkça belirlenmiş ve ilan edilmiş damızlık fiyatları üzerinden yapılacaktır.
(2) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak
edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulur.
(3) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal
cetveli ve hayvan alımları için hazırlanan ödeme icmal cetveli ayrı ayrı düzenlenerek onaylanır
ve Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir. Hayvan alımı
Bakanlık ya da TİGEM tarafından karşılanan yatırımcılara ödenecek hibe tutarı yatırımcı adına
yükleniciye veya TİGEM’e ödenmek üzere bankaya gönderilir.
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(5) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından
üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Finansman ve ödemeler
MADDE 14 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın
ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme
tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibe desteğinden yararlanamaz ve başvuru yapamazlar.
(3) Başvuru sahibi, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise karar
kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 16 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı
il müdürlüğünce denetlenir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında üç
yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak
kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya
bildirilir.
(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.
(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık
alır.
(4) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım
Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/28) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan işlemler
MADDE 18 – (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/28) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ hükümlerine
göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-03
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi, 782 no.lu parseldeki 4.800,00 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 98.000.- (Doksansekizbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet KOLTAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet KOLTAŞ’ın
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-04
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi, 780 no.lu parseldeki 7.400,00 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 114.000.- (Yüzondörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Gültepe Isı Teknik Mühendislik İnşaat Taahhüt ve İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gültepe Isı Teknik Mühendislik İnşaat Taahhüt ve İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-05
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 1805 ada, 8 no.lu parseldeki 984,58 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazın 92629/98458 oranındaki hissesinin (Hisse) özelleştirilmesi ihalesinde 970.000.- (Dokuzyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren
Nimetullah Yener TUNCER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nimetullah Yener
TUNCER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 960.000.- (Dokuzyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Kahyaoğulları Nakliye Petrol
Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde
verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu hissenin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-06
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Türkoğlu (Merkez) 124 ada, 1 no.lu parseldeki 267,50 m²
yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki; 1/29 arsa paylı, Zemin Kat 2 ve 1/29 arsa paylı, Zemin Kat
5 bağımsız bölüm no.lu dükkanların özelleştirilmesi ihalesinde 222.000.- (İkiyüzyirmiikibin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Ali KURTULMUŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Ali KURTULMUŞ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat
kaydedilmesine ve 221.000.- (İkiyüzyirmibirbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

30 Ocak 2015 – Sayı : 29252

Adem KARACA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adem KARACA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici
teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 220.000.- (İkiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren İsmail TANSEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
İsmail TANSEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-07
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kiremitli Mahallesi, 392 ada, 3 no.lu parsel dahilinde yer alan
91/4629 arsa paylı 3. kat 73 bağımsız bölüm no.lu meskenin özelleştirilmesi ihalesinde 47.000.(Kırkyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Tayfun GÖZLEK’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Tayfun GÖZLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 46.500.- (Kırkaltıbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren
Koray BALOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Koray BALOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-08
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
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1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Adana ili, Karataş ilçesi, Hakkıbey Mahallesi, 189 ada, 3 no.lu parseldeki 3.692.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 106.000.- (Yüzaltıbin) Türk Lirası bedelle en
yüksek teklifi veren Kulak İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kulak İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının
Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-09
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 662 ada, 2 no.lu parseldeki 3.181,00 m2 yüzölçümlü Konut Altı Ticaret Alanı imarlı taşınmazın 2.029/3.181 oranındaki hissesinin (Hisse)
özelleştirilmesi ihalesinde 1.520.000.- (Birmilyonbeşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluşumuz lehine irat
kaydedilmesine ve 1.510.000.- (Birmilyonbeşyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ziya AKYÖN’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ziya AKYÖN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu hissenin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-10
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Aktekke Mahallesi, 559 ada, 4 no.lu parseldeki 341,38 m² ve
5 no.lu parseldeki 292,67 m² olmak üzere toplam 634,05 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün
halinde özelleştirilmesi ihalesinde 101.000.- (Yüzbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren İbrahim KEŞKEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim KEŞKEK’in
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 100.100.- (Yüzbinyüz) Türk Lirası
bedelle ikinci yüksek teklifi veren Aydın ÇÖL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Aydın ÇÖL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
TARİH
: 29/1/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-11
KONU
: Taşınmaz özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,
1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca;
“Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Türkoğlu (Merkez) 124 ada, 1 no.lu parseldeki 267,50
m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki; 1/29 arsa paylı, 1. kat 16, 4/29 arsa paylı 17, 1/29 arsa
paylı 18, 1/29 arsa paylı 19, 1/29 arsa paylı 20, 1/29 arsa paylı 21, 1/29 arsa paylı 22, 2/29 arsa
paylı 23, 1/29 arsa paylı 24, 1/29 arsa paylı 25 bağımsız bölüm no.lu dükkanların özelleştirilmesi ihalesinde 360.000.- (Üçyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İsmail
TANSEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmail TANSEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının
Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 359.000.- (Üçyüzellidokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci
yüksek teklifi veren Adem KARACA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adem
KARACA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
30 Ocak 2015
CUMA

Sayı : 29252

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Van 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/490
Karar No : 2014/666
Sanık
: ZAHER ADALI. Mohammad ve Fatma oğlu, 1979 İran Oshnavıeh
doğumlu, aynı yerde oturur. İRAN Uyruklu.
Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı Madde bulundurmak suçundan
Mahkememizin 07.11.2014 tarih ve 2014/490 Esas, 2014/666 Karar sayılı ilamı ile sanık
hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; sanığın 5237 sayılı TCK.nun
191/1,62/1,53, CMK. 231/5. maddesi gereğince Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,
sanığın 5271 sayılı CMK.nun 231/8. maddesi gereğince 5 Yıl süre ile Denetim süresine tabi
tutulmasına dair verilen karar, sanığın yokluğunda verilmiş olduğu , sanığın İran uyruklu olması
nedeniyle tebliğ yapılamadığından, işin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 7201
sayılı tebligat kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilmek
suretiyle tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra
tebligatın sanığa yapılmış sayılacağına, ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen tebliğ
olunur.
11717

—— • ——



Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2014/687
Karar No:2014/977
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Hamide oğlu 1987 Halep D.lu
Muhammed El ABUD hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan
dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 16/07/2014 tarih ve 2014/687 esas, 2014/1977
karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/11 maddesi
uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen
hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11716
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/451
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Kesir ve Fatma oğlu 1988 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan SEMİR HECCO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/451 esas, 2014/1086 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6
ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak
mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11408

—————

Esas No : 2014/295
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Dadwan ve Souhela oğlu 1980 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMOUDWALID KORDI hakkında Kaçakçılık suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/295 esas, 2014/1071
karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına
ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCKnun 54. maddesi gereğince Müsaderesine
karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11407

—————

Esas No : 2014/307
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ömer ve Zeynep oğlu 1995 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ MUSA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/307 esas, 2014/1076 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11406

—————

Esas No : 2014/381
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Fatma oğlu 1993 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/381 esas, 2014/1096 karar sayılı ilamı
ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi
gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11405
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/8991
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : AZOL GRUBU (Alternatifli)
I - 1) Flutriafol % 12,5 SC veya
Lt.
16.000
2) Flutriafol % 25 SC veya
Lt.
8.000
3) Epoxiconazol+Carbendazim %12,5+12,5 SC veya
Lt.
12.800
4) Flusilazol % 40 EC veya
Lt.
6.400
5) Bitertanol % 30 EC veya
Lt.
25.600
6) Difenoconazol % 25 EC veya
Lt.
9.600
7) Difenoconazol+Propiconazol % 15+15 EC veya
Lt.
9.600
8) Tetraconazol % 12,5 ME veya
Lt.
24.000
9) Tebuconazole+Trıfloxystrobın WG 50+25
Kg.
8.000
DITHIOKARBAMATLAR GRUBU (Alternatifli)
II - 1) Maneb % 80 WP veya
Kg. 22.000
2) Mancozeb % 80 WP
Kg. 22.000
NITRO BILEŞIKLER GRUBU (Alternatifli)
III - 1) Chlorothalonil (toz) % 75 WP veya
Kg.
9.000
2) Chlorothalonil (sıvı) % 50 FL
Lt.
13.500
b) Teslim yeri
: Susurluk Şeker Fabrikası Karacabey Ziraat Bölge Şefliği
Ambarı.
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15.04.2015
tarihidir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 16.02.2015 Pazartesi günü, saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler
TL/Tk.75.00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 16.02.2015 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14
06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
682/1-1
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KLASÖRLÜK KARTON SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı toplam 1.850.000 adet Klasörlük Karton, teknik şartnamesi
ve Ofis ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme
usulüne göre satın alınacaktır.

Malzemenin Grubu
Mavi Renkli Klasörlük Karton
(652x340 mm)
Gri Renkli Klasörlük Karton
(652x340 mm)
Gri Renkli Klasörlük Karton
(627x340 mm)
Gri Renkli Klasörlük Karton
(632x320 mm)
Gri Renkli Klasörlük Karton
(607x320 mm)

Miktar

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif
Verme Tarihi

250.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

700.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

150.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

500.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

250.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu
Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler.
b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya
iade edilecektir.
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. ve 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin
istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç
zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara
uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları
ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli
görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. İç
zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden firmalara bildirilecektir.
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5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi
teklifler değerlendirilmeyecektir.
6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para
birimi cinsinden verilecektir
8 - 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.
9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.
Duyurulur.

—— • ——

717/1-1

VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TEMİZLENMESİ, BUATAGRESLERİN VE
RULMANLARIN DEMONTAJI VE TEMİZLENMESİ, BUATAGRESLERİN TAMİRİ
VE LOKOMOTİF BUATLARININ TAMİR, TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası

: 2015/7631

1 - İdarenin:
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

a) Adresi

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

: tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem (vagon tekerleği 1900 adet,
lokomotif buatları 800 adet) vagon tekerlek takımlarının temizlenmesi, buatagreslerin ve
rulmanların demontajı ve temizlenmesi, buatagreslerin tamiri ve lokomotif buatlarının tamir,
temizliği işi teknik şartnamelerine göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 12/02/2015 saat: 15:00

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 Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
12/02/2015 günü saat: 15:00’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.

616/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 230

30 Ocak 2015 – Sayı : 29252

1 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
1. Üniversitemiz Nişantaşı Yerleşkesinde Bulunan Kantin işletmesinin (25 m2) sözleşme
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma ile ihale edilecektir.
2. İhale 10.02.2015 Salı günü saat 10:30’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale
Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy-İSTANBUL)
adresinde yapılacaktır.
3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve
saati metnin sonunda belirtilmiştir.
4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a. Tebligat için adres beyanı,
b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (Gerçek kişi olması halinde, ilgisine
göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge) (Aslı
veya noter tasdikli sureti 2015 yılına ait olacaktır.)
c. İmza sirküleri vermesi, (noterden)
ç. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
d. Şartnamede yazılı diğer belgeler.
5. Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
T.Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN Nolu Hesabına
Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı)
6. İhaleye ait şartname Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) adresinde
görülebilir veya aynı adresten 100,00,-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
7. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 10.02.2015 Salı günü ihale saatine kadar
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve
Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.
8. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9. Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İşin Adı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün

Tutarı

ve Saati

1 - Üniversitemiz Nişantaşı Yerleşkesinde
Bulunan Kantin İşletmesinin (25 m2)
sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
süre ile işletilmesi işi

10.02.2015
53.000,00 TL

1.590,00 TL

Salı Günü
Saat 10:30
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3 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
1. Üniversitemiz Anadoluhisarı Yerleşkesinde Bulunan Kantin işletmesinin (127 m2)
sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma ile ihale edilecektir.
2. İhale 10.02.2015 Salı günü saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale
Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy-İSTANBUL)
adresinde yapılacaktır.
3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve
saati metnin sonunda belirtilmiştir.
4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a. Tebligat için adres beyanı,
b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (Gerçek kişi olması halinde, ilgisine
göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge) (Aslı
veya noter tasdikli sureti 2015 yılına ait olacaktır.)
c. İmza sirküleri vermesi, (noterden)
ç. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
d. Şartnamede yazılı diğer belgeler.
5. Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
T.Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN Nolu Hesabına
Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı)
6. İhaleye ait şartname Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) adresinde
görülebilir veya aynı adresten 100,00,-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
7. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 10.02.2015 Salı günü ihale saatine kadar
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve
Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.
8. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9. Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İşin Adı
1

-

Üniversitemiz

Yerleşkesinde
işletmesinin

Geçici Teminat

İhale Gün

(1 Yıllık)

Tutarı

ve Saati

Anadoluhisarı

Bulunan
(127

Tahmini Bedel

2

m)

Kantin
sözleşme

tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile

10.02.2015
122.000,00 TL

3.660,00 TL

Salı Günü
Saat 10:00

işletilmesi işi
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İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE İKİ ADET ZEMİNALTI OTOPARK
İNŞAATI YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKLARININ İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI
30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1) Encümen Kayıt No
: 38
2) İşin Konusu
: Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Akagündüz Sokak
ve Shibuya Sokak, 8 ada içinde bulunan 2.095 m2 ve 4.674
m2 alanlı taşınmazlarda park ve iki adet zeminaltı otopark
inşaatı yapımı ve zeminaltı otoparklarının intifa hakkı
karşılığı 30 yıl süreyle işletilmesi işi.
3) Takribi Yatırım Maliyeti : 24.468.064,81.-TL + KDV
4) Muhammen Bedel
: 222.673.-TL + KDV / Yıl
5) Geçici Teminat
: 6.680,19.-TL
6) a) Yapım Süresi
: 12 ay
b) İşletme Süresi
: 30 yıl
7) İşin Yapılma Yeri
: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi,
Akagündüz Sokak ve Shibuya Sokak
8) Yeterlik İçin Son Başvuru
Tarih ve Saati
: 13 Şubat 2015 16:30
9) İhale Tarihi ve Saati
: 18 Şubat 2015 13:00
Son teklif verme saati: 13:00
10) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/İstanbul
11) Yeterlik Başvurusunun
Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri
Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No: 62 Kat:
3 Merter- İstanbul
12) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı
Teklif Usulü
13) İhale şartnamesinin
görülebileceği veya satın
alınabileceği yer
: İhale Şartnamesi 500.- TL bedelle Yapı İşleri MüdürlüğüM.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk.
No: 62 Kat: 3 Merter/Güngören/İstanbul adresinden satın
alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.
Tel. 0212 449 41 90 Fax: 0212 449 44 64
14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1) Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
a. Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden
“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)
b. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)
c. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca
onaylanmış olması gerekir.)
d. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler
tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)
e. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye'de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.
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f. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
g. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge
h. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden
sonra alınmış belge
i. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift
imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat
mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat
mektubu kredisinden herhangi biri 2.446.806,48 TL'den az olamaz.)
j. İhale dosyası satın alındığına dair belge.
2) İhaleye katılmak için istenen belgeler:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf
içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a. Teklif mektubunu havi iç zarf,
b. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden
"Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâzı (Gerçek kişiler)
c. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)
d. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
e. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca
onaylanmış olması gerekir.)
f. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler
tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)
g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye'de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.
h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale
günü (18/02/2015) en geç saat 13:00'a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğüne
sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten
sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması
gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.
17) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
18) İhaleye Katılmak İsteyenlerin, yukarıda belirtilen yere ve belirtilen tarihe kadar
yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi
verilmeyecektir, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale
Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan
kendilerine iade edilecektir.
19) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
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ÖN YETERLİLİK İLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının
19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/9264
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.
Kat Beşevler/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 212 60 40-2193-2150478
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi
: www.ankara.edu.tr
2 - Ön yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal Alımı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i
Sina Hastanesi Kablolu Ağ Sistemi
b) Malın teslim edilme/
işin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi
c) İşin süresi
: İş 30.07.2015 tarihine kadar tamamlanacaktır
3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
b) Tarihi ve saati
: 17.02.2015 saat 14:00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) İlanın 4.3’inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.
maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

30 Ocak 2015 – Sayı : 29252

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 235

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.1.Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Adayın ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl
içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya
% 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili
4.4 maddesinde belirtilen işlerde deneyimini gösteren belgeler verilecektir.
4.3.2. İş deneyim belgesinin tutarı en az 190.000,00 TL olacaktır.
4.3.3. Teklif edilen cihazlar için adayın Türkiye’de satış yapmaya yetkili olduğunu
gösteren belgeler verilecektir.
4.3.4. Teklif edilen ürüne ait Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Garanti belgesi
ile Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin, ilgili Bakanlığın internet sitesi üzerinden
görülebilir olduğuna ilişkin bilgiler verilecektir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla
4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı
altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.
4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı
doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile
birebir uyumlu olacaktır.)
4.3.5.3. Teklif edilen sistemde kullanılacak cihazlara ait adet sayıları ile marka ve model
beyanı verilecektir.
4.3.5.4. İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi verilecektir.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.4.1. İsteklilerin “Ağ sistemleri, ağ cihazları, network cihazları satış ve /veya kurulumu”
bir işi yaptıklarını gösterir iş deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir.
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, 17.02.2015 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
701/1-1
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
MUHTELİF MALZEME (39 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına
göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde
ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/6485
1 - İdarenin
a) Adresi
: CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL
TOKAT
b) Telefon ve faks numarası
: 3562753530 - 3562753539
c) Elektronik posta adresi
: turhalseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

:
: MUHTELİF MALZEME (32 KALEM ÜRÜN)
: MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA
FABRİKASI MALZEME AMBARI
: İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 10/02/2015 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
İsteklinin alım konusu malı

teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim
günüdür.
12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Sağlık Bakanlığından:
Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 06.09.2013 tarihinde
2013/105758 İhale Kayıt No ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet
Alımı” ihalesinde, 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (c) bendinde “Sahte belge veya sahte
teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.” şeklinde belirtilen yasak fiil veya
davranışında bulunduğu Kamu İhale Kurumu’nun 23.01.2014 tarihli ve 2014/UH.II- 486 Nolu
Kurul Kararına istinaden idarece tespit edilen;
MÜMİNE CAN Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt Temizlik İnşaat Petrol
Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Adres: Örnek Sanayi Sitesi 2.Sok. No:21
Tekkeköy/SAMSUN, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 1522-Tekkeköy, Oda
Sicil No: 26855, Vergi Dai./No: 19 Mayıs V.D./627 039 0628)'ne;
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 29.03.2014
tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan l (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4.İdare Mahkemesi'nin
27.11.2014 tarihli ve Esas No: 2014/1123 sayılı "Dava konusu işlemin; YÜRÜTÜLMESİNİN
DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 21.01.2015 tarihli
Oluru ile kaldırılmıştır.
Duyurulur.
723/1-1

—— • ——

Sayıştay Başkanlığından:
Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve
işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar
hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi ile bu Kanunun Geçici 3 üncü
maddesi 2 nci fıkrası delaletiyle, mülga 832 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince yazılı
savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan
ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili
sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan
tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi
takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.
Muhasebe
Biriminin Adı

Hesabın
Yılı

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Elazığ İl Özel İdaresi

2009

Enver ÖZER

Özel İdare
Md. Vek.

Gerçekleştirme
Görevlisi
748/1-1
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
29 Ocak 2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’nin 108. Sayfasında yayımlanan
Üniversitemize ait ilanın 5. sırasındaki Fen Fakültesine ait 1. derece profesör kadrosu adedi 2
olması gerekirken boş bırakılmış ve 16. Sırasındaki Mühendislik Fakültesine ait 1. derece doçent
kadrosu adedi 1 olması gerekirken yine boş bırakılmıştır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
557/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Yetsan Eğitim Kültür Vakfı
VAKFEDENLER: Veysal Yetik, Eyyüp Yetik, Abdullah Yetik, Mehmet Akif Yetik,
Rabia Yetik, Tuba Yetik, İbrahim Ethem Demirci
VAKFIN İKAMETGÂHI: Çorum
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/02/2014 tarihinde tavzih edilen 03/12/2013
tarih ve E.2013/285, K.2013/536 sayılı tavzih kararı
VAKFIN AMACI: Tüm insanlığın sağlık, barınma, iaşe, eğitim, öğretim, bilim, araştırma,
teknoloji geliştirme ve diğer sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Milli kültür değerlerini
korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, ülke ekonomisinin gelişmesine, doğal kaynakların
korunmasına, milli eğitimin çağdaşlaşmasına, insan gücünün gelişmesine katkıda bulunmak,
uygar bir toplum yapısının ırk, din, mezhep cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Devletin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak toplumsal dayanışma ve
demokrasinin oluşumuna yardımcı olmak, eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, vatan,
ulus ve insan sevgisi ile donatılmış, doğa ve çevre ile barışık, milli manevi ve kültürel
değerlerimizi özümsemiş toplumsal yaşam ile uyumlu ve vatandaşlık bilinci yüksek erdemli
nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bu bağlamda toplumun potansiyel dinamiklerine katkı
sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00.-(ellibin) TL ve 75.000,00-(yetmişbeşbin)-USD
Nakit.
YÖNETİM KURULU: Veysal Yetik, Eyyüp Yetik, Abdullah Yetik
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları uygun görülen benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
712/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yusufiyye Kültür Vakfı.
VAKFEDENLER: Yusuf Ezel, Kamil Alkuşak, Ömer Öztürk, Mehmet Saç, Adnan
İpektel, Mikdat Köse, Ali Arslan, Ahmet Ali Eyi, Cumali Gür, Talip Kıcık, Taner Akdeniz, Ali
Daştan, Mesut Çelikli, Mehmet Köse, Musa Gül, Adil Öt, Yusuf Alkuşak.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.01.2015 tarihli tavzih kararı ile 11.11.2014
tarih, E:2014/332 K:2014/486 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyalkültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insanî
meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda
bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000 TL nakit.
YÖNETİM KURULU: Yusuf Ezel, Kamil Alkuşak, Ömer Öztürk, Mehmet Saç, Adnan
İpektel, Mikdat Köse, Ali Arslan.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeye karar
veren Mütevelli Heyeti üyelerinin belirleyeceği bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
713/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Demirci Eğitim Vakfı. (DEV)
VAKFEDENLER: Mustafa DEMİRCİ, Adnan DEMİRCİ
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.12.2014. tarih ve E:2014/537, K:2014/575
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Vakıf Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel değerlere ve
kanunlarına uygun olarak, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde eğitim, kültür faaliyetleri, sosyal,
sportif ve eğitsel faaliyetler, sağlık, çevre koruma, ekonomik ve mali hizmetler, ilim ve iletişim,
sanatsal faaliyetlerde bulunulması ve bunların desteklenmesi amacı ile kurulmuştur.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000.00- TL.(Yüzellibin Türk Lirası) Nakit
YÖNETİM KURULU : Mustafa DEMİRCİ, Adnan DEMİRCİ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın amaç ve konusuna en yakın başka vakfa veya kamu
kurumuna devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
688/1-1
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle 43135 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi,
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
709/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kontrol Elemanı, İnşaat
Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ ile ilgili ilanda sehven yazılan “E.2013/1683-K.2014/1089”
ifadesinin çıkarılarak “E.2013/1693-K.2014/1089” ifadesinin eklenmesi 20.01.2015 tarihli ve
1614 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
695/1-1

—— • ——

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 Sayılı Kanun’un 25.
maddesi ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Doçent alınacaktır.
Adaylar; başvuracakları birim ve kadroyu belirten dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik
belgesi, yabancı dil durumlarını gösteren belge, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora
veya sanatta yeterlilik belgesi, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosyayı teslim edeceklerdir. Yabancı üniversitelerden alınan diplomaların denkliğinin
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvuru garantör
üniversitemiz Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup, süresi
içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Program Adı
Alternatif
Enerji
Kaynakları
Teknolojisi

Unvanı
Doçent

Adedi

1

Açıklamalar
Orman Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip
olmak. Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda
çalışmalar yapmış olmak ve ders verebilecek düzeyde
İngilizce bilmek.
715/1-1
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Gaziantep İli Nizip İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012 / 62095
Nizip Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Nizip Sosyal yardımlaşma ve

Adı

Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İl/İlçe

Gaziantep - Nizip

Adresi

Saha Mh Necip Mahmut Cd No:69 Tel-Faks

0342 517 5180 Fax: 0342 518 16 06

Posta Kodu

27700

gaziantep.nizip@sydv.org.tr

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

Mehmet Ayhan ASLAN
İncilipınar Mh. Kıbrıs Cd Afak iş
merkezi Kat:4 / No: 20 Gaziantep

Adresi

Atatürk Mh Maruf Marufoğlu Cd

-

No:13/1 Nizip Gaziantep
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

20539949168

-

0880057591

-

Gaziantep Ticaret Odası

-

9528 - 27404

-

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
728/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2014/109414
T.C. Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Destek Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Tel-Faks

0312 565 50 73/0312 565 50 92

Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık
Adresi

Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55
Sıhhiye

Posta Kodu

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Güney

Güney Yapı İnşaat Ltd. Şti.
Merkez Mah. Sadabat Cad. No: 28 K: 2

Adresi

Kağıthane/İstanbul

T.C. Kimlik No.

12589979684

Vergi Kimlik/

Kağıthane V.D. 4350179575

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

b-4735
(X)

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/147169

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

İl/İlçe

Eyüp/İstanbul

Adresi

Kazım Karabekir Cad. No: 4
Alibeyköy-Eyüp/İstanbul

Tel-Faks

0212 499 13 27/0212 499 13 19

Posta Kodu

34060

E-Mail

hnazli@igdas.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

MC Servis Danışmanlık
Sistemleri ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Esentepe Mh. Köprülü Sok. Gür Apt.
(Metrocity Arkası) No: 40 Şişli-İstanbul

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Bilgisayar

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

6090208690

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/157015
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

DSİ 21.(Aydın) Bölge Müdürlüğü
212. Şube Müdürlüğü
Şemikler Mah. Gümüşler Bulvarı
No:40
20030

İl/İlçe

Denizli/Merkezefendi

Tel-Faks

0 258 241 06 16- 0 258 241 05 62

E-Mail

dsi212@dsi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ZB Yapı Tasarım Mimari Proje
Mobilya İmalat İnşaat İthalat İhracat

Adı/Unvanı

Reklam Organizasyon Tanıtım Ticaret

Ahmet BAZENCİR

Anonim Şirketi
Hastane Bulvarı Baylaz Ap. Kat: 1

Adresi

Merkez/Bingöl

T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/

1500063812

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

33220104128

Ay

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
2231
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
708/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/157126
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğü

Adı

212. Şube Müdürlüğü
Şemikler Mah. Gümüşler Bulvarı

Adresi

No:40

Posta Kodu

20030

İl/İlçe

Denizli/Merkezefendi

Tel-Faks

0 258 241 06 16- 0 258 241 05 62

E-Mail

dsi212@dsi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Oba Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret

Adı/Unvanı

Limited Şirketi

Osman Baylaz

İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Cad.

Adresi

No:45 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama

23602425958

6320053871

Mükellefiyet No.

Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası
228776
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
707/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/73105

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Orman ve Su İşleri DKMP Genel
Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü
Manisa İl Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Manisa/Yunusemre

Adresi

Tevfikiye Mah. 3808 Sok. No: 2

Tel-Faks

0236 237 10 61/237 08 03

Posta Kodu

45010

E-Mail

bölge4@ormansu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre
Danışmanlık Medikal Eğitim İlaç Sanayi
Ticaret Limited Şirketi

Adresi

Aşağı Öveçler Mahallesi 1065. Cad.
(Eski İkinci Cad.) No: 33/12
Çankaya/Ankara

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

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

3300470449

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

279617

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
706/1-1

Sayfa : 252

RESMÎ GAZETE

30 Ocak 2015 – Sayı : 29252

Sağlık 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.
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Sağlık 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.
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Sağlık 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.
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Sağlık 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.
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Sağlık 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.
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 257

Sağlık 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.
725/1-1
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RESMÎ GAZETE
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

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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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

1

YÖNETMELİKLER
2014/7057 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2015/7191 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
— İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği
— Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/4)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-04 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-06 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-08 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-10 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/1/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/77 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2012/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/78 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/79 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/80 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/81 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/82 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/83 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/84 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2010/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/85 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2009/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/86 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2008/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/89 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/91 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/92 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/93 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/94 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/95 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/96 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/97 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/98 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/99 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/100 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/101 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/103 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2012/1223 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/839 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1422 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1821 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6140 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6986 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2014/5844 Başvuru Numaralı Kararı
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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