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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/7080
Adıyaman, Artvin, Denizli, Erzincan, Kastamonu, Siirt, Tokat ve Zonguldak illerinde

tesis edilecek hidroelektrik santrallerinin yapımı amacıyla ekli listelerde bulundukları yer ile
ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere
Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 27/11/2014 tarihli ve
41106 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

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

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

                     F. ÇELİK                                       V. EROĞLU                             M. ÇAVUŞOĞLU                                 M. ŞİMŞEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                  Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı V.

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

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

                                           F. IŞIK                                            İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                              Millî Eğitim Bakanı V.                       Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

31 Ocak 2015
CUMARTESİ
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Karar Sayısı : 2014/7082

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna ait ekli cetvelde yer alan dolu kadroların

derecelerinin ve boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin aynı cetvelde gösterildiği şekilde

değiştirilmesi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18/11/2014 tarihli ve 25865 sayılı

yazısı üzerine, 4733 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

31 Ocak 2015 – Sayı : 29253                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 31 Ocak 2015 – Sayı : 29253



Karar Sayısı : 2014/7103

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV (Esenboğa-

Kalecik) Brş.N-Akyurt Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

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

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

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/12/2014 tarihli ve 1893 sayılı yazısı üzerine, 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7178

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görev alacak Başkan ile diğer

personelin ücretinin üst sınırının belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür

ve Turizm Bakanlığının 21/10/2014 tarihli ve 201191 sayılı yazısı üzerine, 19/6/2014 tarihli

ve 6546 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7188

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 10 adet daire başkanlığı ile 30 adet

şube müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 24/2/2014 tarihli ve 321 sayılı yazısı üzerine,

27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

19/1/2015 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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Karar Sayısı : 2015/7205

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

16/1/2015 tarihli ve 51 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 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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Karar Sayısı : 2015/7206

Ekli “Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 12326 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı

Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı

Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri

ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015

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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—— • ——

SINIR TESPİT KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/44

1 – Sivas İli Suşehri İlçesi Kuzdere Köyü ile Koyulhisar İlçesi Sütlüce Köyü arası

sınırın özel krokisinde gösterildiği üzere;

“Haritada 1 numara ile gösterilen Göl Dağının güney zirvesi başlangıç noktası alınarak

(Y=417104, X=4460396), kuzeydoğu istikametinde haritada 2 numara ile gösterilen Göl

Dağının kuzey zirvesine çekilen düz hat (Y=417440, X=4461412), buradan kuzeybatı is-

tikametinde haritada 3 numara ile gösterilen Ardıçlı Tepesinin batısında bulunan Sütlüce-

Kuzdere yolunun kenarına sınır taşı tesis edilmesine (Y=415940, X=4462260), buradan da

kuzeydoğu istikametinde haritada 4 numara ile gösterilen Zeyfe Tepesinde (Y=416578,

X=4465215) son bulan hat” olarak belirlenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci mad-

desinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/1/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/45

1 – Aksaray İli Ağaçören İlçesine bağlı Camili Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak

Ağaçören Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi

uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/1/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/46

1 – Karabük İli Merkez İlçesine bağlı Kılavuzlar Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak

Karabük Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi

uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/1/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA BAKIMI SAĞLANAN ENGELLİ VE 

YAŞLI BİREYLERE HARÇLIK ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi bi-

risinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun

vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar

hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Da-

rülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal
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Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluş-

larında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal

hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz

olan yaşlılara ve engelli bireylere aylık harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Ka-

nununun ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Bakanlık sosyal hizmet kuruluşları: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin dört, beş ve onüç numaralı alt bentlerinde tanımlanan

engelli ve yaşlı bireylere hizmet sunan kuruluşları,

c) Bakanlıkça yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşları:

Bakanlığın haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan ve Bakanlık tara-

fından yardım yapılmak suretiyle desteklenen, engelli ve yaşlı bireylerin bakımı için yatılı hiz-

met veren kuruluşları,

ç) Darülaceze Müessesesi: 15/4/1916 tarihli ve 2511 sayılı Darülaceze Nizamnamesi

ile kurulan kuruluşu,

d) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

e) Kuruluş: Bu maddenin (b), (c), (ç) ve (f) bentlerinde sayılan kuruluşları,

f) Özel sosyal hizmet kuruluşları: Engelli ve yaşlı bireylerin bakımı için yatılı hizmet

veren, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından Bakanlığın izniyle açılan sosyal

hizmet kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Harçlık Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Harçlık ödenecek kişiler

MADDE 4 – (1) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında

olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından

zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla;

a) Bakanlık sosyal hizmet kuruluşlarında ücretsiz kalan engelli ve yaşlı bireylere,

b) Bakanlıkça yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşla-

rında kalan engelli ve yaşlı bireylerden Bakanlığın sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım

hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olanlara,

c) Darülaceze Müessesesince ücretsiz bakılan engelli ve yaşlı bireylere,

ç) Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenerek veya Bakanlıkça ücretsiz kontenjandan

yararlandırılarak özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan engelli ve yaşlılara,

harçlık ödenir.
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Harçlık miktarı

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen engelli ve yaşlı bireylere her yıl merkezî

yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net

harçlık ödenir.

Tahakkuk

MADDE 6 – (1) Engelli veya yaşlıya, kuruluşa kabul edildiği tarih esas alınarak, takip

eden ayda gün hesabıyla harçlık tahakkuk ettirilir.

(2) Kuruluşa kabul edildiği için 2022 sayılı Kanun kapsamında aldığı aylığı kesilen bi-

reye, bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulların da sağlanması halinde, 2022 sayılı Kanun ve

ilgili mevzuatı doğrultusunda en son aylığın alındığı dönemi takip eden dönem başındaki aydan

itibaren harçlık tahakkuk ettirilir.

(3) İzinsiz olarak kuruluşunu terk eden engelli ve yaşlılar ile korunma kararı kaldırılmak

üzere ailelerinin yanına verilen engelliler adına harçlık tahakkuk ettirilmez.

Harçlığın ödenmesi

MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından; Bakanlık sosyal hizmet kuruluşlarında kalan en-

gelli ve yaşlıların harçlıkları için gerekli ödenek ilgili kuruluşa; Darülaceze Müessesesinde,

Bakanlıkça yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında ve özel

sosyal hizmet kuruluşlarında kalan engelli ve yaşlıların harçlıkları için gerekli ödenek ilgili il

müdürlüğüne gönderilir.

(2) Para kavramı gelişmiş ve parasını koruyabilen engelli ve yaşlıların harçlıkları ken-

dilerine elden verilir veya talepleri halinde adlarına bir kamu bankasında açılacak hesaba ya-

tırılır.

(3) Kuruluşta yapılacak değerlendirme neticesinde; para kavramının gelişmediğine veya

parasını koruyamayacağına karar verilen engellilerin ve yaşlıların harçlıkları, kuruluş tarafından

bir kamu bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

(4) Kuruluş tarafından harçlık ödemesine başlanan veya vefat haricinde harçlığı kesilen

engelli ve yaşlılara ait bilgiler, on iş günü içinde, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bağlı

oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına resmi yazı ile bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Ma-

liye Bakanı birlikte yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve

Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında

Kanuna göre kurulan veya kurulacak döner sermayeli işletmelerin malî ve idarî işlemleri ile

elde edilen kârdan üretimi teşvik primi dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 969 sayılı Kanuna göre kurulan veya kurulacak döner

sermayeli işletmelerin faaliyet alanlarını, gelirlerini, giderlerini, teşkilatlanmasını, personelin

görev ve sorumluluklarını ve malî hükümlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci,

18 inci ve 22 nci maddeleri ile 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının

Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi

ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun

35 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ambar: İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği,

ilk madde ve malzeme, yarı mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurdalar gibi varlıklar ile

bunlara ait karşılıkların muhafaza edildiği yeri,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Başkan: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanını,

d) Başkanlık: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,

e) Çalışma Grup Sorumlusu: Kadro ve unvanına bakılmaksızın fiilen Çalışma Grup So-

rumlusu olarak görevlendirilenleri,

f) İşletme: Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde kurulan döner sermaye işletmelerini,

g) İşletme Müdürü: Merkez Döner Sermaye İşletmesinde Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanını, taşra teşkilatında döner sermaye işletmesinin bağlı bulunduğu birimin müdürünü,

ğ) Hizmet Birimleri: 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimlerini,

h) Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
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ı) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgi-

lilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-

ması işlemlerini,

i) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin

yönetiminden sorumlu yöneticiyi,

j) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla

ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili

ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevli-

sini, kamu personelini ve yetkili memurları,

k) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,

l) POS: Banka kartları ve kredi kartlarının kullanıldığı makine veya cihazı,

m) Üst Yönetici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarını,

n) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen tedavüldeki Türk parası, çek, senet, menkul

kıymetler ve teminat mektuplarının muhafaza edildiği yeri,

ifade eder.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletmelerin faaliyet alanları şunlardır;

a) Öğretim, eğitim, yayım ve yayın yapmak,

b) Kontrol, muayene, analiz, deneme ve araştırma yapmak,

c) Arazi ıslah etmek,

ç) Hayvan hastanelerinde hizmet vermek,

d) Bitki ve hayvan ürünlerini, çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde değerlendirmek

amacıyla imalatta bulunmak ve pazarlanmasını sağlamak,

e) Her çeşit tohum, damızlık, fide, fidan, çelik, faydalı böcek, deneysel ve üretim amaçlı

hayvan yetiştirmek, ıslah etmek, gen kaynaklarını korumak,

f) Aşı, serum, ilaç ve biyolojik maddeler imal etmek,

g) Üretilen, yetiştirilen, ıslah ve imal edilen maddeleri satmak,

ğ) İlgili mevzuat uyarınca mücadele mecburiyeti konulan hâllerde yapılacak mücadele

hizmetlerini yapmak ve topraklarında, ekilişlerinde, bitkilerinde veya bitki bulundurulan yahut

işlenen yerlerinde meydana gelen hastalık ve zararlılarla mücadele yaptırmak isteyen gerçek

ve tüzel kişilere hizmet vermek,

h) Mücadele sonucunda, elde edilen bitkisel veya hayvansal ürünlerden değerlendiril-

mesi mümkün olanları değerlendirmek,

ı) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ruhsat almak veya diğer amaçlarla gönderilen alet,

makine ve ilaçların laboratuvar ve tarla deneme ve tahlillerini yapmak,

i) Mücadele uygulamalarına esas olacak tarla muayeneleri ile ithal ve ihraç ürünlerinin

muayenelerini yapmak,

j) Gerçek ve tüzel kişilerin iç ve dış karantina ile ilgili, fümigasyon ve dezenfeksiyon

işlerini yapmak,
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k) Bu faaliyetlerin ifasında, gereken hâllerde gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

l) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Bakanlığın diğer işletmeleriyle işbirliği

yapmak,

m) İşletmelerin ihtiyaçları bulunan gübre, ilaç, makine, teçhizat, tohum, fidan, fide,

yem ve benzeri her türlü girdileri satın almak, gerekli hâllerde çiftçilerin ve bu maddeleri kul-

lanan kuruluşların bu ihtiyaçlarını bedeli karşılığında temin etmek,

n) İşletmelerin atölyelerinde öncelikle ziraat alet ve makineleri ile resmî kurum ve ku-

ruluşlara, mümkün olan hâllerde de gerçek ve tüzel kişilere ait araç ve gereçlerin bakım ve

onarımlarını yapmak,

o) Kooperatifçilik ve el sanatlarıyla ilgili olarak üretim yapmak ve bunları pazarlamak,

ö) Çalışma konularında gerçek ve tüzel kişilere Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili

konularda danışmanlık yapmak,

p) Üretime yönelik alet, ekipman, tesis ve arazilerini, protokolle gerçek ve tüzel kişilere

bedeli karşılığında kullandırmak,

r) Karşılaştırmalı test materyali üretmek ve test organizasyonu yapmak,

s) Ulusal ve uluslararası test organizasyonuna katılmak,

ş) Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen benzeri faaliyetlerde

bulunmak,

t) Sözleşmeli üretim yapmak veya yaptırmak,

u) Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen; bitkisel üretim, hay-

vansal üretim, su ürünleri, gıda, yem, kooperatifçilik ve el sanatlarıyla ilgili olarak üretim,

ıslah, araştırma, yetiştirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, öğretim, eğitim, yayım,

yayın ve karantina ile ilgili döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü

ahır, ağıl, kümes, sera, imalathane, laboratuvar, depo, ambar, hangar, işçi evi, atölye, tesis, bina

yapmak, yaptırmak ve işletmek,

ü) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak,

v) Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları, biyo-

çeşitliliğin korunması ve verimli kullanılmasını sağlamak,

y) Çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak,

z) Üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak,

aa) Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek,

bb) Tarımsal desteklemeleri yönetmeye yardımcı olmak.

Sermaye

MADDE 6 – (1) İşletmelerin sermaye limiti yüz milyon Türk Lirasıdır. Bu tutarın ar-

tırılmasında 969 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü uygulanır.

Sermaye kaynakları

MADDE 7 – (1) İşletmelerin sermaye kaynakları;

a) Bakanlığın bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlardan,

b) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

c) Bağış ve yardımlardan,

oluşur.
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(2) Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye

eklenir. İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı işletmelere tahsis edilen sermaye tutarına ulaşın-

caya kadar, elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı

tahsis edilen sermayeye ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen şubat ayının

sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(3) İşletmelerin zararları geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kâr-

ları ile kapatılır.

Gelirler

MADDE 8 – (1) İşletmelerin gelirleri;

a) İşletmelerin faaliyet alanlarıyla ilgili mal ve hizmetlerin satışlarından elde edilen ge-

lirlerden,

b) Faiz gelirlerinden,

c) İşletmelere ait lüzumu kalmayan ve hurdaya ayrılan taşınır ve taşınmazların satış be-

dellerinden,

ç) İstekli ve yüklenicilerden kesilecek gecikme cezaları ile gelir kaydedilecek teminat-

lardan,

d) İşletmelere ait taşınır ve lojmanlar hariç taşınmazlardan elde edilen kira bedellerin-

den,

e) Reklam gelirlerinden,

f) Benzeri diğer gelirlerden,

oluşur.

(2) Her türlü imal ve üretim maddeleri toptan ve/veya perakende olarak işletmelerde,

ticaret merkezlerinde, toptancı hal müdürlüklerinde ve işletmeler tarafından açılacak özel satış

yerlerinde satılabilir. Fiyatlar, piyasa ve kalite dikkate alınarak Merkez Döner Sermaye İşlet-

mesinde, İşletme Müdürünün başkanlığında, Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanı, Muha-

sebe Yetkilisi ve ilgili Genel Müdürlüğün/Başkanlığın yetkili personelinin; taşra teşkilatında

ise, işletme müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür yardımcısı olmayan işlet-

melerde gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve ilgili şube müdürü/bölüm başkanı/şube

şefi/birim sorumlularından müteşekkil en az dört kişiden oluşturulacak Fiyat Tespit Komisyonu

tarafından belirlenir. Komisyon eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.

Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur,

karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zo-

rundadır. Komisyonca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev

unvanları belirtilerek imzalanır. Komisyonda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf

çoğunluğu teşkil eder. Üretimi yapılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile tahlil,

analiz, muayene, kontrol ve sertifika hizmet satış bedeli ilgili Genel Müdürlüğün görüşü alın-

mak kaydıyla Başkanlıkça belirlenir. Çiftçi kayıt sistemi belgesi, bitkisel ve hayvansal üretime

verilen desteklemeler ile teşvik primleri ödemelerinde düzenlenen dosya ve basılı evrak be-

delleri Başkanlıkça belirlenir. Fiyatlar mali yılın başından önce yayımlanır. Bu fiyatlar maliyetin

altında olamaz. İşletme mahsul ve mamulleri, işletme personeline de ihtiyacı oranında bu fıkra

hükümlerine göre satılır.
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(3) İşletmelerin, her türlü imal ve üretim maddeleri, gerçek ve tüzel kişilere Bakan Olu-

ru ile bayilik verilerek satılabilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça

belirlenir.

Giderler

MADDE 9 – (1) İşletmelerin giderleri;

a) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalardan,

b) İşletmelere ait kadro veya pozisyonlara atanan personelin aylık ve diğer malî hakları,

işletmelerde çalıştırılan işçilerin ücretleri ile bunların kanun ve sözleşmelerle sağlanan diğer

haklarına ait her türlü giderlerden,

c) Döner sermaye hizmetlerine ilişkin vergi, resim, harç, haberleşme, ilan, ulaşım, kır-

tasiye, akaryakıt, tüketim malzemesi ve benzeri giderlerden,

ç) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre alınacak taşıt giderleri

ile hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi için yapılacak giderlerden,

d) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği binaların yapımı, bakımı

ve onarımı giderlerinden,

e) İşletme tarafından kullanılan binalara ait bakım, küçük onarım, ısıtma, aydınlatma,

demirbaş, mefruşat giderleri, hizmetin gerektirdiği makine-teçhizat alım giderleri ve benzeri

giderler ile işletme tarafından kullanılan araç, gereçlerin işletme, bakım ve onarım giderlerin-

den,

f) İşletmenin temizlik, güvenlik ile iş sağlığı ve güvenliği hizmet giderlerinden,

g) İşletmelerin hizmetlerine ilişkin olarak görevlendirilecek personele 10/2/1954 tarihli

ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden,

ğ) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği eğitim ve kurs giderle-

rinden,

h) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği reklam, numune, fuar

ve tanıtım giderlerinden,

ı) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince fazla çalışma üc-

retlerinden,

i) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, işletmelerin

aylık gayrisafi hasılatından, aylık tahsil edilen tutardan Başkanlık Döner Sermaye Muhasebe

Birimi Hesabına aktarılan tutardan,

oluşur.

(2) Kuruluş amacı araştırma ve geliştirme olan işletmeler gelirlerinin en az %10’unu

tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kullanır. Bu orandan aşağı olmamak üzere iş-

letmeler itibarıyla farklı oran belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Teşkilat

Yönetim

MADDE 10 – (1) İşletmeler, Başkanlığa karşı sorumludur.
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(2) Merkez Döner Sermaye İşletmesi; İşletme Müdürü, Mali Hizmetler Daire Başkanı,

harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yet-

kilisi yardımcısı, muhasebe yetkilisi mutemedi, şef, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

ile yeteri kadar personelden, taşra teşkilatında döner sermaye işletmeleri; işletme müdürü, mü-

dür yardımcıları, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, şube müdürü/bölüm başkanı/şube

şefi/birim sorumlusu, gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi yardımcısı,

muhasebe yetkilisi mutemedi, şef, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ile yeteri kadar

personelden oluşur.

Başkanlığın görevleri

MADDE 11 – (1) Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmelerce hazırlanan ve Başkanlığa gönderilen bütçeleri incelemek ve makam olu-

runa sunmak,

b) İşletmelerden alınan bilançoları incelemek,

c) 969 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen dört aylık süre içinde, genel bilan-

çoları hazırlayarak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek,

ç) İşletmelerin hesaplarını ilgili mevzuat çerçevesinde incelemek,

d) Döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili hizmet içi eğitimi yapmak,

e) İşletmelerin, bütçe sınıflandırmasının bütün düzeyleri arasında aktarma tekliflerini

incelemek ve makam olurunu hazırlamak,

f) İşletmelerin yatırım program tekliflerini hazırlamak, değişikliklere ve ek programlara

ait olur hazırlamak,

g) İşletmelerin canlı ve cansız demirbaşların terkini için makam olurunu hazırlamak,

ğ) İşletmelerin hesap planını hazırlamak ve makam oluruna sunmak,

h) İşletmelerin hesap planındaki değişiklikleri yapmak, makam oluruna sunmak,

ı) İşletmelerin bütçe form ve cetvellerini hazırlamak, makam oluruna sunmak,

i) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işletmeler ara-

sındaki borç para verme işine dair makam oluru hazırlamak,

j) İşletmelerdeki hizmetlerin icrası, koordinasyonu, takibi, değerlendirilmesi, yönlen-

dirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına ilişkin tedbirleri almak ve uygulamaya konulması ve

gerçekleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Fen heyetinin oluşumu ve toplantı usulü

MADDE 12 – (1) Hayvancılık faaliyeti yürüten işletmelerde, hayvan hastanelerinde,

işletme müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı, bölüm başkanı/şube şefi/birim sorumlusu

ve veteriner hekimlerden müteşekkil en az beş kişiden oluşan bir fen heyeti kurulur.

(2) Fen heyetini teşkil edecek üyeler işletme müdürü tarafından belirlenir.

(3) Fen heyeti aylık normal toplantılardan başka, gerekli görülen hâllerde, işletme mü-

dürünün çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yaparak, yapılmış ve yapılacak işler hakkında

kararlar verir.

(4) Fen heyeti kararı çoğunlukla alınır. Karşı oy kullanan üye karşı oy kullanma gerek-

çesini kararın altında açıklayarak imzalamak zorundadır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın

bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder.
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Fen heyetinin görevleri

MADDE 13 – (1) Fen heyetinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hayvancılık konuları üzerinde deneme ve araştırmaları yönlendirmek,

b) Bölge şartlarına göre damızlıkların rasyonel beslenmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

c) Bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler almak,

ç) Sıfat tevzii ve reforme işlemlerine karar vermek ve uygulamak,

d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

İşletme müdürünün görevleri

MADDE 14 – (1) İşletme müdürünün görevleri şunlardır;

a) İşletmeyi idare etmek, harcama yetkilisi görevini yapmak ve işletmeyi temsil etmek,

b) İşletmenin, idarî, malî ve teknik işlerini; ilgili mevzuat hükümleri, talimatlar, çalışma

programları, bütçe esasları ve Bakanlığın direktifleri dâhilinde ve verimli işletmecilik ilkelerine

uygun bir şekilde yürütmek,

c) İdarî işlerde yalnız, malî işlerde diğer sorumlularla birlikte, teknik hususlarda ise

ilgili şube müdürü/bölüm başkanı/şube şefi/birim sorumlusu ile birlikte sorumluluk taşımak,

ç) İşletmenin işlemleri ile ilgili her türlü evrakı ve yetkisi dâhilindeki protokol ve söz-

leşmeleri imza etmek,

d) İşletmenin personel ve kadro ihtiyacını tespit ederek memur ve işçilerin görevlerini,

işbölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

e) İşletme personelinin sevk ve idaresini yapmak,

f) İşletmenin iş programlarının ve bütçe taslaklarının süresinde hazırlanmasını ve Baş-

kanlığa gönderilmesini sağlamak,

g) İşletmenin yıllık çalışma programları ve raporlarını zamanında düzenleyerek, bilanço

ile birlikte Başkanlığa göndermek,

ğ) Canlı ve cansız demirbaşlar ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmaları, muhafaza

edilmeleri ve yangından korunmaları için gerekli tedbirleri almak,

h) Ambar ve taşınır işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, gerekli

denetimleri yapmak.

Harcama yetkilisinin görevleri

MADDE 15 – (1) Harcama yetkilisinin görevleri şunlardır;

a) Harcama talimatı vermek,

b) Ödeme emri belgelerini imzalamak.

Gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri

MADDE 16 – (1) İşletmenin gelir ve giderleri; Merkez Döner Sermaye İşletmesinde

Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanı, taşra işletmelerinde, idari ve mali işlerden sorumlu

müdür yardımcısı, müdür yardımcısı olmayan işletmelerde ise harcama yetkilisi tarafından gö-

revlendirilecek personel tarafından yerine getirilir.

Gelir ve gider gerçekleştirme görevlilerinin görevleri

MADDE 17 – (1) Gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri;

a) Gelir gerçekleştirme görevlileri, işletmenin faaliyetleriyle ilgili satışı yapılan mal ve

hizmet gelirleri ile diğer işletme gelirlerinin tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir duruma geti-

rilmesi işlemlerini gerçekleştirmekle,
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b) Gider gerçekleştirme görevlileri, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin bel-

geleri hazırlamak, ödeme emri belgesine bağlamak ve bu belgeler üzerinde ön malî kontrol iş-

lemini yapmakla,

yükümlüdürler.

(2) 16 ncı maddede sayılan yetkililer, kendilerine en yakın üst kademe yöneticilerinden

biri veya birkaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirirler.

Müdür yardımcısı

MADDE 18 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır;

a) İşletmenin satış komisyonu başkanlığını yapmak,

b) İşletmenin iç hizmetlerini yürütmek,

c) İşletme müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Muhasebe yetkilisi

MADDE 19 – (1) Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden, mu-

hasebe biriminin yönetiminden, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir

şeklinde tutulmasından sorumludur.

(2) Maliye Bakanlığınca uygun görülen işletmelerin muhasebe hizmetleri Maliye Ba-

kanlığınca, diğerleri ise Bakanlıkça yürütülür.

(3) Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülen işletme

muhasebe birimlerinde Maliye Bakanlığınca, diğer işletmelerde ise Bakanlıkça Bakanlık per-

soneli arasından usulüne uygun olarak atanır.

Muhasebe birimi

MADDE 20 – (1) İşletmelerin muhasebe hizmetleri muhasebe birimince yürütülür.

(2) Döner sermayenin malî işleri ve muhasebe işlemleri, muhasebe yetkilisi/muhasebe

yetkilisi yardımcısı ile muhasebe birimi personeli tarafından yürütülür. Muhasebe yetkilisinin

geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması hâlinde, muhasebe yetkilisi görevi vekâleten

görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Defter ve belgelerin düzenlenmesi ve gönderilmesi

MADDE 21 – (1) Defter ve belgelerin muhasebe yetkililerince düzenlenmesinde ve

bunların Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine gönderilmesinde, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde

yer alan işletmenin tabi olduğu usul ve esaslar ile Sayıştay tarafından belirlenen usul ve esaslara

uyulur.

Şube müdürleri/bölüm başkanı/şube şefleri/birim sorumluları

MADDE 22 – (1) İşletmelerdeki şube müdürleri/bölüm başkanları/şube şefleri/birim

sorumlularının görevleri şunlardır;

a) Biriminin teknik ve yönetim işlerini ve çalışma programlarını, bütçe esaslarına göre

yürütmek,

b) Biriminin yıllık çalışma programları ile bütçesini hazırlamak,

c) Birimindeki canlı ve cansız demirbaşların, malzemelerin muhafaza ve iyi kullanıl-

malarını sağlamak. Bunlarla ilgili imha ve terkin muamelelerinin teklifini yapmak ve lüzumlu

defterleri tutmak,
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ç) Birimde çalışan personelin iş bölümü esasları dâhilinde verimli bir şekilde çalışma-

larını düzenlemek ve izlemek,

d) Üretilen ve imal edilen ürün, materyal ve mamullerin kıymetlendirilmesi ve pazar-

lanması için gereken tedbirleri almak, gerektiğinde işletme müdürüne tekliflerde bulunmak,

e) Biriminin yazışmalarını yürütmek,

f) Kendi birimine ait bütün ihtiyaçların, bütçedeki ödenek dâhilinde satın alınmasını

yazılı olarak işletme müdürünün onayına sunmak,

g) Yıllık çalışma programlarında belirtilen işlerden herhangi birinin tamamen veya kıs-

men gerçekleşmesine engel olan arıza, sebep ve olayların giderilmesini veyahut zararın hafif-

letilmesini mümkün kılacak tedbirlerle ilgili düşüncelerini işletme müdürüne yazılı olarak bil-

dirmek,

ğ) Çırçır fabrikası işleten müesseselerde fabrika şefi, fabrika müştemilatı ile bina ve

ambarlarında yangına karşı tedbirler almak ve yangın talimatnamesini yerine getirmekle mü-

kellef olup yangından doğacak zararlardan resen mesul olmak,

h) Diğer birimlerle işbirliği yapmak,

ı) İşletme müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

(2) Bölüm başkanlığı/şube şefliği/birimlerin bulunmadığı işletmelerde bu Yönetmelikte

bölüm başkanlığı/şube şefliği/birimlere verilen görevler işletme müdürü tarafından yerine ge-

tirilir.

Veznedar

MADDE 23 – (1) Veznedar, muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülen iş-

letme muhasebe birimlerinde Maliye Bakanlığınca, diğer işletmelerde ise Bakanlıkça Bakanlık

personeli arasından usulüne uygun olarak atanır. Döner sermaye muhasebe birimince tahsil

edilecek paralar ile kasadan yapılacak ödemelere ilişkin işlemler kefalete tabi veznedarlar ta-

rafından yapılır.

(2) Veznedarın izin, geçici görev veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulun-

madığı zamanlarda veznedarlık görevi muhasebe biriminin kefalete tabi veya kefalete tabi tu-

tulacak diğer memurları tarafından yerine getirilir.

Veznedarın görevleri

MADDE 24 – (1) Veznedarın görevleri şunlardır:

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yap-

mak,

b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu ka-

yıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı vezne kasasında saklamak,

ç) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri ve diğer belgeleri

saklamak,

d) Muhasebe yetkilisinin vereceği benzeri işleri yapmak.
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Veznedarın sorumlulukları

MADDE 25 – (1) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksanlığın-

dan, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

Vezne işlemleri

MADDE 26 – (1) Kasadan yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak harca-

maları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için mevzuatta farklı bir dü-

zenleme yapılmadığı sürece Maliye Bakanlığınca genel bütçeli idarelerin muhasebe birimle-

rinde uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile birlikte uygulanır. Kasa fazlası, Kamu Hazne-

darlığı Genel Tebliğinde belirtilen banka şubelerinde muhasebe birimi adına açılacak hesaba

yatırılır.

(2) Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler, muhasebe yetkilisi tarafından imza-

lanan çek veya ödeme emri ile bankalardan yapılır.

(3) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün muhasebe yetkilisi tarafından

kontrol edilerek, günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile muhasebe yetkilisi tarafından im-

zalanmak suretiyle kapatılır.

Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler

MADDE 27 – (1) İşletme bütçesinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağ-

lanacak kanıtlayıcı belgeler ve bunların şekil ve türleri hakkında 31/12/2005 tarihli ve 26040

sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yö-

netmeliği uygulanır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

MADDE 28 – (1) İşletmelerin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde

tutularak, gerekli görülen hâllerde harcama yetkilisi tarafından kefalete tabi bir taşınır kayıt ve

kontrol yetkilisi görevlendirilir.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevleri

MADDE 29 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevleri şunlardır:

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edi-

lerek, ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzerlerinin kaydını tut-

mak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarar-

lardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için muhasebe yetkilisine yazılı

olarak bilgi vermek,

c) Ambar stok kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

ç) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

d) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine

dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

e) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

f) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
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g) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tuta-

nakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli

işlemleri yapmak,

ğ) Göreviyle ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak.

Ambar sayımı

MADDE 30 – (1) İşletmelerin ambarı, her malî yılın sonunda işletme müdürünce gö-

revlendirilecek en az üç kişilik bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere

yazılır. Ambar noksanı, normal fireler göz önünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kay-

dedilir. Ambar memurları ambar ve ambar işlerinden dolayı sorumludur. Ambar noksanları

hakkında gerekli işlem yapılır.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri

MADDE 31 – (1) Muhasebe birimince tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelir-

leri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Muha-

sebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi

muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin mu-

hasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edileceği, muhasebe yetkilisinin teklifi ve harcama yet-

kilisinin oluru ile saptanır.

Devir ve teslim işleri

MADDE 32 – (1) Muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi gibi

para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde Döner Sermayeli

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de 12/11/1974 ta-

rihli ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Çe-

kilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ön ödeme şekilleri ve uygulaması

MADDE 33 – (1) İşletmelerce yapılacak ön ödemelerin şekli, devir ve mahsup işlem-

leri, idareler ve gider türleri itibarıyla tutar ve oranlarının tespiti ile mutemetlerin görevlendi-

rilmesi ve diğer işlemler hakkında, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre işlem yapılır.

Kayıt usulleri

MADDE 34 – (1) Döner sermaye muhasebe birimince tutulacak defterler ve muhasebe

kayıtları, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yü-

rütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî İşlemler

Hesap dönemi

MADDE 35 – (1) İşletmenin hesap dönemi, malî yıldır.
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Proje hazırlama

MADDE 36 – (1) Bütçelerin hazırlanmasından önce; işletmeler, kalkınma planına göre

kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait malî, ekonomik ve teknik etütleri zama-

nında yaparak, projeleri hazırlamakla yükümlüdür.

İş programı

MADDE 37 – (1) Merkez Döner Sermaye İşletmesinde, Bakanlık hizmet birimlerince

bir hesap dönemi içinde, Bakanlık stratejik plan ve performans programının gereklerine uygun

olarak iş ve faaliyetlerle üretim hedeflerini gösteren iş programı hazırlanır. Hazırlanan iş prog-

ramları Başkanlığa gönderilir. Hizmet birimleri tarafından gönderilen iş programları İşletme

Müdürü başkanlığında, Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanı ve ilgili hizmet birimlerinin

yetkililerinin katılımıyla Bakanlık iş programı hazırlanır. Hazırlanan iş programı bütçenin ha-

zırlanmasından üç ay öncesinde bütçeleştirilmek üzere Başkanlık Mali Hizmetler Daire Baş-

kanlığına gönderilir.

(2) Taşra döner sermaye işletmelerinde, bir hesap dönemi içinde, işletme müdürü, mü-

dür yardımcısı, müdür yardımcısı olmayan yerlerde gerçekleştirme görevlisi, şube

müdürleri/bölüm başkanları/şube şefleri/birim sorumluları tarafından, Bakanlık stratejik plan

ve performans programının gereklerine uygun olarak iş ve faaliyetlerle üretim hedeflerini gös-

teren iş programı hazırlanır. Hazırlanan iş programı, bütçenin hazırlanmasından üç ay öncesinde

bütçeleştirilmek üzere muhasebe birimine gönderilir.

Bütçe

MADDE 38 – (1) Merkez Döner Sermaye İşletmesinin bütçe taslağı Başkanlık Mali

Hizmetler Daire Başkanlığına, taşra döner sermaye işletmesinin bütçe taslağı muhasebe biri-

mine gönderilen iş programına göre, muhasebe yetkilisinin önerisi alınarak işletme müdürü ta-

rafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Bütçe, ilgili mevzuatında belirtilen süre içinde onaylan-

mak üzere Başkanlığa gönderilir ve Bakanlığın onayı üzerine yürürlüğe girer. Bütçelerin, malî

yılın başından önce onaylanması şarttır.

(2) İşletme bütçeleri, metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.

(3) Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile iş programı hedefleri dı-

şındaki amaçlara tahsis edilemez.

(4) Bütçeler, yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösterecek şekilde ha-

zırlanır.

(5) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,

doğruluk ve mali saydamlık esastır.

(6) Bütçe sınıflandırılmasının bütün düzeyleri arasında yapılacak aktarmalar Başkan-

lıkça yapılır.

(7) Bütçede, ödeneği indirilen maddeye ödenek ilavesi, ödenek ilavesi yapılan madde-

den de ödenek aktarılması yapılamaz.

(8) Bütçede yılı içinde yapılacak ek ve değişiklikler birinci fıkrada öngörülen usullere

uygun olarak yapılır.
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Fazla çalışma

MADDE 39 – (1) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında

Bakanlık tarafından gümrüklerde kontrolü zorunlu olan canlı hayvan ve ürünler ile yurt içi

hayvan sevklerinde yapılan kontrollerin mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde yapılması

halinde, bu kontrolleri; mesai günlerinde normal çalışma süresinin bitiminden sonra gerçek-

leştiren personele her gün için 300 gösterge rakamının, resmi tatillerde gerçekleştiren personele

ise her gün için 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak

tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak, bu kapsamda bir ayda yapılacak fazla çalışma üc-

retinin tutarı, 6000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak

tutarı geçemez.

Borç veya karşılıksız kaynak aktarma

MADDE 40 – (1) Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile zararlı organizmaların kont-

rolü veya eradikasyonu, ulusal veya bölgesel düzeyde uygulanacak mücadele projelerinin ha-

zırlatılması ve uygulanması, mücadelesi, kontrolü, denetimi ve bu amaçlarla alet, malzeme,

aşı, ilaç ve benzerlerinin alımı ile acil durumlardaki ihtiyaçlar için döner sermaye bütçelerinden

gerekli harcamaları yaptırmaya veya bu amaçlarla bir işletmeden diğer işletmeye borç veya

karşılıksız olmak üzere kaynak aktarmaya Bakan yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üretimi Teşvik Priminin Dağıtım ve Hesaplama Esasları

Üretimi teşvik primi

MADDE 41 – (1) İşletmenin malî yıl bilançosunda görülen kârın, var ise geçmiş yıllar

zararı mahsup edildikten sonra kalan kısmının en fazla % 80’i, bu Yönetmelik esaslarına göre

üretimi teşvik primi olarak dağıtılır.

Üretimi teşvik primi dağıtım esasları

MADDE 42 – (1) Üretimi teşvik primi dağıtım esasları aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletme bünyesinde çalışan personele verilecek üretimi teşvik priminin yıllık brüt tu-

tarı, dağıtıma esas kârın elde edildiği yıla ait asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçe-

mez.

b) Kişi başına dağıtılacak prim brüt tutarından artan tutarlar ile %20’lik kar, 7 nci madde

hükümlerine göre ödenmiş sermayeye ilave edilir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen ser-

maye tutarına ulaştıktan sonra %20’lik kar tutarları hesap dönemini izleyen şubat ayı sonuna

kadar, kişi başına dağıtılacak prim brüt tutarından artan tutarlar ise üretimi teşvik primi dağıtımı

yapıldıktan sonra beş iş günü içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe bi-

rimine yatırılır.

c) Üretimi teşvik primi, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden işletme

bünyesinde görev yapan ve kârın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam edilen personele ödenir.

ç) Bilançolar, Başkanlığa geliş tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde incelenir.

Bilançoların incelenmesi Başkanlıkça sonuçlandırılmadan ve bu hususta Bakanlıkça talimat

verilmeden, hiçbir şekilde üretimi teşvik primi dağıtımı yapılamaz. Üretimi teşvik primi, işlet-

me bilançolarının Bakanlıkça onaylandığı tarihi takip eden 45 günlük müddet zarfında ödenir.
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d) Üretimi teşvik priminin dağıtımında, primin esas olduğu yıl içinde, personelin fiilen

yürüttüğü görev unvanı esas alınır.

e) Birden fazla görev yürütenlere, yürüttüğü görevlerden prim puanı yüksek olan dik-

kate alınarak üretimi teşvik primi ödenir.

f) Bakanlıkça talimat verildikten sonra dağıtılacak prim miktarı, personelin adı ve so-

yadı, iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, hizmet sınıfı, kadro unvanı ve pozis-

yonu puanları ile çalışma sürelerini gösteren listeler, işletme tarafından, iş yerinde personelin

görebileceği bir şekilde, yedi iş günü süre ile ilan edilir. Bu sürenin sonunda listeler merkez

teşkilatında Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanının, taşra teşkilatında müdür yardımcısı-

nın, müdür yardımcısı olmayan yerlerde gerçekleştirme görevlisinin teklifi ve işletme müdü-

rünün onayından sonra kesinleşir. İşletme personeli ilan edilen listeye, liste askı süresinde iş-

letmeye dilekçe ile itiraz edebilir. İtiraza ilişkin iş ve işlemlerin sekretaryasını merkez teşkila-

tında Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanı, taşra teşkilatında idari ve mali işlerden sorumlu

şube müdürü/bölüm başkanı/şube şefi/birim sorumlusu yapar. İtiraz dilekçeleri merkez teşki-

latında İşletme Müdürünün başkanlığında, Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanı, Muhasebe

Yetkilisi ile hizmet birim yetkililerinden teşekkül ettirilecek en az dört kişilik komisyon tara-

fından, taşra teşkilatında işletme müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, müdür yardımcısı

olmayan yerlerde gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, idarî ve malî işlerden sorumlu

şube müdürü/bölüm başkanı/şube şefi/birim sorumlusu ve ilgili şube müdürü/ilçe müdürü/bölüm

başkanı/şube şefi/birim sorumlusundan teşekkül ettirilecek en az beş kişilik komisyon tarafın-

dan en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Bölüm başkanlığı/şube şefliği/birimlerin bulun-

madığı işletmelerde komisyon dört kişiden oluşabilir. İtiraz dilekçe sahibi müdür

yardımcısı/muhasebe yetkilisi/şube müdürü/ilçe müdürü/bölüm başkanı/şube şefi/birim sorum-

lusu/gerçekleştirme görevlisi ise komisyona dahil edilmez. İşletme müdürü bu komisyon üye-

lerinin yerine yeni üye görevlendirir. İtiraz dilekçesi sahibi merkez teşkilatında Başkanlık Mali

Hizmetler Daire Başkanlığı, taşra teşkilatında idarî ve malî işler şube müdürlüğü/bölüm baş-

kanlığı/şube şefliği/birim veya muhasebe birimi elemanı ise, işletme müdürü bu birimlerle ilgili

komisyon üyelerinin yanı sıra yeni üye görevlendirebilir. Komisyon eksiksiz olarak toplanır.

Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu taraf

çoğunluğu teşkil eder. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve ka-

rarlarından sorumludur, karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına

yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Komisyon kararı itiraz sahibine yazı

ile bildirilir ve iş yerinde personelin görebileceği bir şekilde üç iş günü süreyle ilan edilir. İti-

razlar sonuçlanmadan üretimi teşvik primi dağıtılamaz.

g) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci

maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyelerinin

izinli olduğu günler fiilen çalışılmış gün sayılır.

ğ) Prim tutarı hesabında, bir yıl 360 gün olarak kabul edilir. Her bir personelin çalışma

süresi 360 gün üzerinden değerlendirilir. Üretimi teşvik primi gün hesabında 5 inci maddede
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yer alan hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan fazla çalışma karşılığında verilen izinler

hariç her türlü izin, istirahat, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma ve benzeri

sebeplerle göreve gelinmeyen günler, fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınmaz.

h) İşletme dışında 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği yurtiçi

ve yurtdışı görevler haricinde personelin eğitim çalışmaları, kongre, toplantı, kurs, seminer ve

benzeri faaliyetlere katılmak üzere yurtiçi ve yurtdışında görevli personele görevli oldukları

sürece ödeme yapılmaz. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu

maddesi uyarınca yurtdışına gönderilenlere görevlerinden ayrı kaldıkları sürece ödeme yapıl-

maz. 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlere yönelik düzenlenen eğitimlere eğitici olarak

katılan personel eğitim süresince kendi işletmesinde fiilen çalışılmış kabul edilir.

ı) Üretimi teşvik primi, malî yıl esasına göre 31 Aralık itibarıyla hesaplanır.

i) Yıl içinde çeşitli sebeplerle işletmedeki görevinden ayrılan veya görev yeri değişen

personelin üretimi teşvik primi payı, eski ve yeni görev yerindeki çalışma süreleri dikkate alı-

narak ödenir.

j) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan

personel üretimi teşvik priminden yararlanamaz.

k) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, işletmelerin

aylık gayrisafi hasılatından, aylık tahsil edilen tutardan Başkanlık Merkez Döner Sermaye Mu-

hasebe Birimi Hesabına aktarılan tutar ve gelirlerden üretimi teşvik primi ödenmez.

l) Yıl içinde çeşitli sebeplerle kapatılan ve birleştirilen işletmelerin, kapanış ve devir

bilançosunda görülen kardan üretimi teşvik primi, mali yıl esasına göre 31 Aralık itibarıyla ka-

rın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin

(A) ve (B) fıkralarına tabi personele katkıları oranında bu Yönetmelik esaslarına göre ödenir.

Prim hesaplama esasları

MADDE 43 – (1) Primin hesaplanması; iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güç-

lüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve pozisyonu ile çalışma süresi dikkate alınmak

suretiyle aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) İş Hacmi:

1) Merkez Döner Sermaye İşletmesinde, hizmet birimlerinin iş hacmi, İşletme Müdü-

rünün başkanlığında, Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanı ve Muhasebe Yetkilisinden mü-

teşekkil üç kişiden oluşan komisyon tarafından, hizmet birimlerinin her birine 0,90 taban puan

verilir. 0,10 puanda hizmet birimlerinin işletme net karına etkisi % oranında hesaplanarak taban

puanı üzerine ilave edilir. Komisyon eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla

alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından so-

rumludur, karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve im-

zalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyad-

ları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Döner sermaye saymanlık biriminin iş hacmi

puanı 1,00 puan üzerinden değerlendirilmiş sayılır.

31 Ocak 2015 – Sayı : 29253                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



2) Taşra döner sermaye işletmesinde işletme müdürünün başkanlığında, müdür yardım-

cıları, müdür yardımcısı olmayan yerlerde gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisinden

müteşekkil en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından, şube müdürlükleri/ilçe müdürlükleri/

bölüm başkanlıkları/şube şeflikleri/birimlerin her birine 0,90 taban puan verilir. 0,10 puanda

şube müdürlükleri/ilçe müdürlükleri/bölüm başkanlıkları/şube şeflikleri/birimlerin işletme net

karına etkisi % oranında hesaplanarak taban puanı üzerine ilave edilir. Komisyon eksiksiz ola-

rak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon

başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur, karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerek-

çesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar ko-

misyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Çift

sayıda oluşan komisyonda oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil

eder. İşletme müdürü (il müdürü hariç), müdür yardımcısı, gerçekleştirme görevlisi ve döner

sermaye saymanlık biriminin iş hacmi puanı 1,00 puan üzerinden değerlendirilmiş sayılır.

b) Görev Mahalli: Açık ve kapalı alan olmak üzere 2 grup üzerinden,

1) Açık alan 1, kapalı alan 0,9 puan üzerinden değerlendirilmiş sayılır. Ancak, ahır,

ağıl, kümes, sera, imalathane, laboratuvar ve atölyede çalışan kapalı ve açık alan ayrımı yapıl-

maksızın 1 puan üzerinden değerlendirilmiş sayılır. Hem açık hem de kapalı alanlarda çalışan-

lara çalıştıkları alanlara göre görev mahalli puanı verilir.

2) Merkez teşkilatında muhasebe yetkilisi, taşra teşkilatında, işletme müdürü (il müdürü

hariç), müdür yardımcısı, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, şube müdürü/ilçe mü-

dürü/bölüm başkanı/şube şefi/birim sorumlusu ve muhasebe yetkilisi mutemedinin görev ma-

halli 1 puan üzerinden değerlendirilmiş sayılır.

c) Görevin Önem ve Güçlüğü:

1) Merkez Döner Sermaye İşletmesinde aşağıda belirtilen görevin önem ve güçlüğü

puanları esas alınır. Muhasebe yetkilisi mutemetlerine 0,05 puan ilave edilmiş sayılır. Ayrıca,

tatil günlerinde ithalat, ihracat ve hayvan hareketlerinde çalıştırılması zorunlu olan personele

çalıştıkları günlerle orantılı olarak, muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve birden fazla görevde

çalıştırılan personele çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak, 31 Aralık tarihine kadar

ilgili hizmet birimlerinin ve muhasebe yetkilisinin yazılı teklifi üzerine İşletme Müdürü, Baş-

kanlık Mali Hizmetler Daire Başkanı, muhasebe yetkilisi ve ilgili hizmet birimlerinin yetkili-

lerinden müteşekkil en az dört kişiden oluşan komisyon tarafından; çalışmalarındaki başarısı

sebebiyle takdire layık görülen personele 0,01-0,10 arasında ek puan verilir. Bu personelin

görevin önem ve güçlüğü puanları hiçbir şekilde 1,00 puanı geçemez. Komisyon üyeleri ek

puandan faydalanamaz. Komisyon eksiksiz toplanır ve kararlarını gerekçeli olarak yazar. Ko-

misyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üye-

leri oy ve kararlarından sorumludur, karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon

kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar komisyon başkan ve

üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Çift sayıda oluşan komis-

yonda oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder.
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2) Taşra döner sermaye işletmesinde, aşağıda belirtilen görevin önem ve güçlüğü pu-

anları esas alınır. İnspektör ve muhasebe yetkilisi mutemetlerine 0,05 puan ilave edilmiş sayılır.

Ayrıca, tatil günlerinde ithalat, ihracat ve hayvan hareketlerinde çalıştırılması zorunlu olan per-

sonele çalıştıkları günlerle orantılı olarak, muhasebe yetkilisi mutemetlerine çalıştıkları yerin

coğrafi konumu ve çalışma zorlukları dikkate alınarak ve birden fazla görevde çalıştırılan per-

sonele çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak, 31 Aralık tarihine kadar ilgili şube mü-

dürü/ilçe müdürü/bölüm başkanı/şube şefi/birim sorumlusu/muhasebe yetkilisinin yazılı teklifi

üzerine işletme müdürü, müdür yardımcıları ve ilgi şube müdürü/ilçe müdürü/bölüm

başkanı/şube şefi/birim sorumlusu/muhasebe yetkilisinden oluşacak komisyon tarafından; ça-

lışmalarındaki başarısı sebebiyle takdire layık görülen personele 0,01-0,10 arasında ek puan

verilir. Bu personelin görevin önem ve güçlüğü puanları hiçbir şekilde 1,00 puanı geçemez.

Komisyon üyeleri ek puandan faydalanamaz. Komisyon eksiksiz toplanır ve kararlarını gerek-

çeli olarak yazar. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Ko-

misyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur, karşı oy kullanan komisyon üyeleri

gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar

komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Çift

sayıda oluşan komisyonda oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil

eder.
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ç) Personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve pozisyonu: İşletmelerde görev yapan 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam

edilen personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve pozisyonu aşağıda belirtilmiştir.

d) İşletmelerde ödenecek prim hesaplanırken, her bir personelin iş hacmi puanı, görev

mahalli puanı, görevin önem ve güçlüğü puanı, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve po-

zisyonu puanı ile fiili çalışılan gün sayısı birbiriyle çarpılarak katkı puanı bulunur. Dağıtılacak

kâr, elde edilen toplam puana bölünerek bir puana isabet eden prim tutarı bulunur. Bulunan

prim tutarı personelin toplam puan ile çarpılarak her bir personelin primi hesaplanır.

(2) İki ayrı işletmede görev yapan personelin iki ayrı işletmeden alacağı üretimi teşvik

primi toplamı, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçemez.

(3) Her bir personelin alacağı prim, kârın elde edildiği yıla ait asgari ücretin yıllık brüt

tutarının iki katının 360’a bölünmesiyle bulunan bir günlük prim tutarının, fiilen çalışılan gün

sayısı ile çarpılarak bulunan rakamın üzerinde olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Canlı ve cansız demirbaşların kayıtlardan çıkartılması

MADDE 44 – (1) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Maliye

Bakanlığınca belirlenecek tutarın altı katına kadar olanlar işletme müdürü, belirlenen tutarı

aşan taşınırlar ise işletme müdürünün teklifi üzerine üst yöneticinin onayı ile kayıtlardan çıka-

rılır. Üst yönetici bu yetkisini daha alt kademe yöneticilere kısmen veya tamamen devredebilir.

(2) Canlı taşınırlardan, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların reforme ve damızlık işlem-

leri fen heyeti raporuna istinaden yapılır.

(3) Aşı ve serum hayvanlarının demirbaştan düşülmesi ise fen heyeti kararıyla yapılarak

Bakanlığa bildirilir.

(4) Canlı taşınırlardan, reforme ve damızlık işlemleri ile ölen, itlafa veya mecburi ke-

sime tabi tutulanlar hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Taşınırların devri

MADDE 45 – (1) İşletmeler arasında canlı ve cansız demirbaşların devri, işletme mü-

dürünün teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine taşınırın kayıtlı değeri üzerinden yapılır.

Ancak; zorunlu hâllerde işletme müdürünün teklifi aranmaz.
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Stokların terkini

MADDE 46 – (1) Stoklarda bulunan varlıklarda, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin

kusuru olmadan meydana gelen zayiat, normal fire üstündeki noksanlıklar ile kısmen veya ta-

mamen değer kaybına uğrayanlar; teknik raporlar doğrultusunda, hurdaya ayrılmasına karar

verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın on katına kadar

olanlar işletme müdürü, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise işletme müdürünün teklifi üzerine

üst yöneticinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Üst yönetici bu yetkisini daha alt kademe yöne-

ticilere kısmen veya tamamen devredebilir.

Alacakların terkini

MADDE 47 – (1) İşletmenin çalışma konusuna giren işlerin tabii icaplarından olarak,

hiçbir ihmal ve kötüye kullanma eseri olmadan meydana gelecek hesap artıklarıyla tahsil ka-

biliyeti kalmamış olan alacakların terkinini Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar dâhilinde

yapmaya işletme müdürü yetkilidir.

Alım ve satım işlerinde uygulanacak hükümler

MADDE 48 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış

işleri ise 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Dö-

ner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Döner Sermayeli

İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Tasfiye ve devir işlemleri

MADDE 50 – (1) Çeşitli nedenlerle üç yıl üst üste devamlı zarar eden ve birikmiş za-

rarların tutarı ödenmiş sermaye limitinin iki katını aşmış bulunan işletmeler ile iki yıl üst üste

faaliyette bulunmayan işletmelerin durumları bir raporla tespit edilerek, faaliyetine Bakan Oluru

ile son verilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım

ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu

Yönetmelik 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ 

SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleş-

melerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri kap-

sar.

(2) Bir finansal hizmetin sunulmasına ilişkin sözleşmenin, hizmet tedarikine ilişkin ilk

anlaşma ile buna bağlı ardışık işlemleri veya zaman içinde gerçekleşen aynı nitelikteki farklı

işlemleri kapsaması halinde, bu Yönetmelik hükümleri sadece ilk anlaşmaya uygulanır.

(3) Taraflar arasında hizmet tedarikine ilişkin ilk anlaşmanın olmadığı ancak ardışık iş-

lemlerin veya zaman içinde aynı nitelikteki farklı işlemlerin gerçekleştiği durumlarda 5 inci

madde sadece ilk işleme uygulanır. Bir yıldan daha uzun süre aynı türden işlemlerin gerçek-

leştirilmemesi halinde ise sonraki ilk işlem, bunu takip edecek yeni işlemlerin ilki sayılır ve 5 inci

madde ilk işleme uygulanır.

(4) İlgili mevzuatında yer alan ön bilgilendirmeye, sözleşmenin şekli ile zorunlu içeri-

ğine ve sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla mesafeli olarak

kurulan tüketici kredisi sözleşmelerine; 5 inci madde, 6 ncı maddenin birinci fıkrası, 7 nci mad-

denin birinci fıkrası ve 14 üncü madde uygulanmaz.

(5) Bankacılık, kredi, sigorta, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetleri ile ilgili olanlar

dışındaki ödemeler ile konut finansmanı sözleşmelerine bu Yönetmelik hükümleri uygulan-

maz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 49 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Finansal hizmet: Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım

ve ödeme ile ilgili hizmetleri,

b) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme: Finansal hizmetlerin uzaktan pazar-

lanmasına yönelik olarak kurulmuş bir sistem çerçevesinde sağlayıcı ile tüketici arasında uzak-

tan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
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c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu

bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini

ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren

kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç

veya ortamı,

ç) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

d) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla

tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya

tüzel kişiyi,

e) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi,

f) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik

posta mesajı, kısa mesaj, internet, ATM gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleş-

me kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

g) Yan sözleşme: Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak; satıcı,

sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tü-

keticiye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

Ön bilgilendirme

MADDE 5 – (1) Sağlayıcının, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmenin kurul-

masına yönelik iradesini açıklamadan önce kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak

aşağıdaki hususlarda tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur:

a) Sağlayıcının ve varsa temsilcisinin esas faaliyet konusu, MERSİS numarası, açık ad-

resi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri.

b) Finansal hizmetin tüketiciye sağlanmasında sağlayıcı ile tüketici arasında bir aracı

varsa bu aracının adı, unvanı, açık adresi ve hangi nitelikle işlem yapabilme yetkisine sahip

olduğu.

c) Finansal hizmetin temel nitelikleri.

ç) Finansal hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibarıyla fiyatı önceden

hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa ifaya ilişkin masraflar ile bunların önceden

hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceğine ilişkin bilgiler.

d) Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan

veya fiyatları sağlayıcının kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen

veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araç-

ların finansal hizmetlerde kullanılması halinde, bu araçlara ilişkin bilgiler.
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e) Varsa tüketici tarafından ödenmesi gereken diğer vergi ve ücretlere ilişkin bilgiler.

f) Sunulan bilgilerin belirli bir süre geçerli olması halinde, bu süreye ilişkin bilgiler.

g) Ödeme ve ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler.

ğ) Uzaktan iletişim aracının kullanılmasına ilişkin bazı ek masrafların tüketici tarafından

karşılanacak olması halinde, bu masraflara ilişkin bilgiler.

h) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü, varsa tüketicinin 11 inci maddeye

göre ödemekle yükümlü olacağı meblağın hesaplanma yöntemi.

ı) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, elektronik posta adresi, telefon numarası

ve varsa diğer iletişim bilgileri.

i) 13 üncü madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda; tüketicinin

cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine

ilişkin bilgiler.

j) Sürekli veya düzenli aralıklarla tekrarlanan bir finansal hizmet ediminin söz konusu

olması halinde, sözleşmenin asgari süresi.

k) Tarafların, haklı sebeplerin varlığı halinde, sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceklerine

ilişkin sözleşme şartları ve bu durumda varsa ödenmesi gereken cezai şartlar hakkında bilgi-

ler.

Ön bilgilendirme yöntemi

MADDE 6 – (1) Tüketicinin; finansal hizmetlerin sunulmasına ilişkin bir mesafeli söz-

leşmenin kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce, 5 inci maddenin birinci fıkrasında

belirtilen tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto

büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde sağlayıcı tarafından yazılı ola-

rak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi zorunludur.

(2) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmenin sesli iletişim araçları vasıtasıyla

veya sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulması halinde, 5 inci mad-

denin birinci fıkrasının sadece (c), (ç), (h) ve (i) bentlerinde yer alan bilgilerin bu ortamda ve-

rilmesi yeterlidir. Ancak tüketici kredisi sözleşmelerinin bu araç veya ortamlar yoluyla mesafeli

olarak kurulması halinde, ilgili mevzuatında yer alan ön bilgilerin tamamının, sözleşme kurul-

madan makul bir süre önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur.

(3) Ön bilgilendirmenin kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak ticari amaçla

yapıldığının anlaşılır olması gerekir. Sesli iletişim araçlarının kullanıldığı hallerde, sağlayıcı

ya da temsilcisi, sağlayıcının ve sesli iletişimde bulunan kişinin kimliğini, bu kişinin sağlayı-

cıyla olan bağlantısına ilişkin bilgiyi ve görüşme talebinin sebebini her görüşme başında be-

lirtmek zorundadır.

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme

MADDE 7 – (1) Sağlayıcı, 5 inci maddede yer alan bilgilerin yanı sıra aşağıda belirtilen

hususları da içeren bir sözleşme düzenlemek ve bu sözleşmenin bütün şartlarını kâğıt üzerinde

veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye iletmek zorundadır:
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a) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası

ve diğer iletişim bilgileri.

b) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine

veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

c) Varsa garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi.

ç) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.

d) Varsa ödeme planına ilişkin bilgi.

(2) Birinci fıkrada yer alan yükümlülük, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini yönelt-

mesinden önce veya tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzak-

tan iletişim aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde ise sözleşmenin kurulmasından

hemen sonra yerine getirilir.

(3) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemek-

sizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca tüketici, finansal hiz-

metin niteliğiyle bağdaşması hâlinde, kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına

sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri

Cayma hakkı

MADDE 8 – (1) Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört

gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sa-

hiptir. Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer

mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.

(2) Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bütün

şartlarının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin

kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, cayma hakkı süresi, tüketicinin sözleşmenin

bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar.

(3) Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yü-

kümlüdür.

Cayma hakkının kullanımı

MADDE 9 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi

içinde, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, Ek’te yer alan formu kullanabileceği gibi

cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Sağlayıcı, tüketicinin bu formu dol-

durabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de su-

nabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketiciye cayma hakkı sunulması durumunda sağlayıcı, tüke-

ticilerin cayma taleplerinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini, tüketiciye derhal iletmek

zorundadır.
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Sağlayıcının yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine

ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen masraf

ve bedeller hariç tüm ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Sigorta ve bireysel emek-

liliğe ilişkin sözleşmelerde ise iade süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine

olan hükümler uygulanır.

(2) Sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kul-

landığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük

getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(3) Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına

uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının

iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri

almakla yükümlüdür.

Tüketicinin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Tüketici, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç otuz

gün içinde sözleşme ve yan sözleşme uyarınca ifa edilen hizmet bedelleri ile varsa bir kamu

kurum veya kuruluşuna ya da üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar ile mevzuat gereği öden-

mesi zorunlu olan bedelleri sağlayıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu süre içinde tüketicinin

gerekli iade ve ödemeleri yapmaması halinde sözleşmeden caymadığı kabul edilir. Ödenmesi

gereken bedel sözleşmede öngörülen hizmetin toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin

ifa edilen payına düşen miktarını aşamaz ve herhangi bir şekilde cezai şart olarak yorumlana-

maz. Bu fıkranın uygulanmasında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler sak-

lıdır.

(2) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda sağlayıcı, 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (h) bendinde yer alan meblağın hesaplanma yöntemi hakkında tüketiciyi bilgilen-

dirdiğini ispatlayamadığı takdirde, birinci fıkrada belirtilen bedelleri talep edemez.

Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

MADDE 12 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, varsa yan sözleşme

de, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.

(2) Sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçün-

cü kişiye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile derhal bildirir.

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 13 – (1) Tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Aşağıda sayılan hususlar başta olmak üzere, bedeli finansal piyasadaki dalgalanma-

lara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi

içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler:

1) Döviz işlemleri.

2) Para piyasası araçları.
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3) Devredilebilir menkul kıymetler.

4) Yatırım ortaklığı payları.

5) Finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya da-

yalı finansal araçlar.

6) Vadeli faiz oranı anlaşmaları.

7) Faiz, döviz ve hisse senedi swapları.

8) Opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.

b) Diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler saklı kalmak kaydıyla, ge-

çerlilik süresi bir aydan az olan seyahat, bagaj sigortası poliçeleri veya benzeri kısa süreli si-

gorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine taraflarca

tamamen ifa edilmiş olan sözleşmeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmenin sona erdirilme yöntemi

MADDE 14 – (1) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin söz-

leşmeyi sona erdirmesine yönelik talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla sağlayıcıya

veya varsa aracıya iletmesi yeterlidir.

(2) Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yön-

temden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.

İspat yükümlülüğü ve bilgilerin saklanması

MADDE 15 – (1) Tüketicinin bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde bilgi-

lendirildiğine ilişkin ispat yükü sağlayıcıya aittir.

(2) Sağlayıcının; cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine

ilişkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklaması zorunludur.

(3) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kul-

landırmak suretiyle sağlayıcı adına finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme kurulmasına

aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı yapılan işlemlere ilişkin kayıtları

üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere

vermekle yükümlüdür.

Telefon kullanım ücreti

MADDE 16 – (1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin sağlayıcı ile

iletişime geçebilmesi amacıyla, sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda,

bu hat ile ilgili olarak sağlayıcı, olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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EK

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurulup gön-
derilecektir.)

-Kime: (Sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda sağlayıcının ismi, unvanı,
adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kul-
landığımı beyan ederim.

-İfa tarihi:

-Cayma hakkına konu hizmet:

-Tüketicinin adı soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 81/B no.lu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609

17- 15/5/2013 28648

18- 12/6/2013 28675

19- 3/8/2013 28727

20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)

21- 21/5/2014 29006

22- 2/12/2014 29193
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2015/6

İşyeri : Gözde Tarımsal Yapı Mühendisliği Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi Şerafettin Cad. Sevindir İşhanı No: 17/7 

Karatay/KONYA

SGK Sicil No. : 1068194.042

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası

İnceleme  : Gözde Tarımsal Yapı Mühendisliği Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret

Limited Şirketinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Aksaray

Sağlık İl Müdürlüğü, Aksaray Öğretmenevi, Konya Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile Niğde Genç-

lik Spor İl Müdürlüğünde (bina temizliği); Karatay Belediye Başkanlığı, Güzelyurt Belediye

Başkanlığı ve Akşehir Belediye Başkanlığında (çöp toplama ve çevre temizliği); Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanlığında (park bahçe bakım onarım işleri); Konya Büyükşehir Belediye

Başkanlığında (yabancı otla mücadele); Ilgın Belediye Başkanlığında (kilitli parke taşı şantiye

tesislerinde çalıştırılmak üzere patlatıcı personel alımı); Kadınhanı Belediye Başkanlığında

(fen işleri hizmet alımı); Karaman Belediye Başkanlığında (bilgi işlem veri yükleme); Karatay

Belediye Başkanlığında (cadde ve sokak temizliği); Konya Numune Hastanesinde teknik ele-

man hizmet alımı (elektrikçi, elektronikçi, marangoz, sıhhi tesisatçı, boyacı, kaynakçı); Meram

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde (fen işleri hizmet alımı) ve Selçuklu Belediye

Başkanlığında (bina temizlik işleri hizmet alımı) işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin

İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Niğde

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde (antrenörlük hizmet alımı), Konya Gençlik ve Spor İl Mü-

dürlüğünde (gençlik lideri hizmet alımı), Necmettin Erbakan Üniversitesinde (yemekhane ve

garson hizmet alımı), işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin

18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda,

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işyerinde bilgisayar danışmanlık faaliyetleri, diğer

bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, veri işleme, barındırma işlerinin yapıldığı,

bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve

güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:
ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6958 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanması Hakkında Karar uyarınca, etilen glikol (etandiol) ithalatında açılan tarife kontenja-
nının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 2905.31 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P) etilen glikol (etandiol) ithalatında açılan
230.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, tarife kontenjanı konusu etilen glikol (etandiol)
maddesini üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan baş-
vuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına
(İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde,
Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim kapasitesi, üretim miktarı, tüketim
miktarı, satın alımlar ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2905.31 G.T.P’sinde yer
alan etilen glikol (etandiol) için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı
düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil)
geçerli olup bu süre uzatılmaz.
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Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen

Glikol (etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 21/10/2014
tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 288)

1. Giriş

Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan, zirai kazancın gerçek usulde

tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme büyüklüğü ölçülerini

aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin mükellefiyet durumlarına ilişkin

açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal düzenleme

Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde "… 54 üncü maddede yazılı işletme bü-

yüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya

on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai iş-

letme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir." hük-

mü yer almaktadır.

3. Kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin mükellefiyet durumları

Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesine göre, 54 üncü maddede yazılı işletme bü-

yüklüğü ölçülerini aşmayan ancak, bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya

on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olu-

narak vergilendirilmektedir.

Anılan hükümde yer alan “bir biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç” ifade-

sinden, biçerdöver gibi, tek başına motorlu bir araç vasfını haiz olma özelliği taşıyan ve doğ-

rudan doğruya zirai faaliyetin icrasında kullanılan araçların anlaşılması gerekmektedir. Dola-

yısıyla, biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla

traktöre sahip olan çiftçiler, zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmasalar dahi, bunların zirai

kazançlarının gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, zirai işletmenin yapısı ve yapılan işin önem ve genişliğinin kamyon gibi araçlara

sahip olmayı gerektirmesi, sahip olunan bu araçların sadece çiftçinin kendi zirai faaliyetlerinde

kullanılması şartıyla; zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara

sahip çiftçiler, zirai faaliyetlerinden elde ettikleri zirai kazançları için beyanname vermeyecek-

lerdir. Öte yandan, bu çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü

maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmeye devam ede-

cektir.
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Bu açıklamalara göre;

- Zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olmaları

nedeniyle haklarında gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilen çiftçilerin, söz ko-

nusu mükellefiyetlerinin bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla terkin edilmesi,

- Bu durumda olan çiftçilerden, vergi dairelerince düzenli aralıklarla yapılan yoklamalar

sonucunda, kamyon gibi araçlarını kendi zirai faaliyetleri dışında başkalarına da hizmet verecek

şekilde kullandığı ve/veya nakliyecilik yaptığı hususunda tespit bulunanların vergilendirilme-

lerinin ise ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilmesi

gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 445)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

gereğince 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar

aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak

ve borçların değerlemesinde 2014 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra

Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme

günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca

ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif

cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun),

döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2014 tarihi itibariyle yapacakları

değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen

esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerek-

mektedir.

Tebliğ olunur.
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—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI
TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE

TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Ya-
pılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “se-
nedin ilk satışında” ibaresi “elektronik ürün senedinin işlem gördüğü borsa tarafından gönde-
rilecek bilgiler çerçevesinde” şeklinde, aynı Tebliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan  “1/1/2015” tarihi ise “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ  1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

31 Ocak 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29253 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1301 

Karar No : 2014/184 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Sanık Maher ve Sanaa oğlu, 04.07.1982 

doğumlu, Suriye uyruklu MOHAMMAD FADI YASEEN hakkında yapılan yargılama sonucunda 

5607 sayılı Yasanın 3/18, 5237 sayılı TCK'nın 62, 50/1, 52/4 maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay 

hapis ve 5000,00 TL Adli Para Cezasına hükümlendirilmiş, suça konu eşyaların ise TCK'nın 54/4 

maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay 

temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık MOHAMMAD FADI YASEEN'e tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 11338 

————— 
Esas No : 2014/112 

Karar No : 2014/695 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Abdulhareth Hasan ve Sanaa Abd Ali oğlu, 

03.04.1985 Bağdat doğumlu, AMMAR AL-YASIRI hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 

sayılı Yasanın 3/18, 5237 sayılı TCK'nın 62, 50/1, 53/1 maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay hapis ve 

500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların ise TCK'nın 54/4 maddesi 

gereğince müsaderesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu 

açık olmak üzere verilen hüküm sanık AMMAR AL-YASIRI’ya tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 – Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 

gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur  11339 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/523 

Karar No : 2014/637 

5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 01/10/2014 tarihli ilamı ile 4733 sayılı yasanın 8/4 ,TCK’nun 53-54-CMK’nun 223/7. 

maddesi uyarınca reddine dair verilen kararın ve katılan İstanbul Gümrük vekilinin 19/11/2014 

tarihli temyiz dilekçesinin tebliğ ile ilgili olarak, Bedri ve Esra dan olma 1989 doğumlu Nusret 

KAYA’ya tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile, 

1 - Hüküm özetinin, 

2 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vekilinin 19/11/2014 tarihli temyiz dilekçesinin, 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya 

mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine 

en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu 

açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza 

verilecektir), karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 11349 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA  

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.298,00 TL ile en çok 94.400,00 TL arasında değişen; 11/02/2015 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 129,80 TL ile en çok 9.440,00 

TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı 

ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Muhtelif Kamyonet (Açık Kasa, Kapalı Kasa), Yarı 

Römork (Frigorifik), Çekici, Muhtelif Kamyon (Açık Kasa, Kapalı Kasa), Otomobil ve Minibüs 

cinsi 51 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya 

Belediye Parkı içinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 

12/02/2015 tarihinde saat : 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 668/1-1 
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MUHTELİF REKLAM MALZEMESİ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 25 m2 ışıklı tabela yapımı (tasarım-baskı-uygulama), 

42 m2 dekota üstü baskı ve uygulama, 6 adet (2mt x 2 mt) Quik banner yapımı, teklif alma 

yoluyla yaptırılacaktır. 

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 10.02.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 703/1-1 

————— 

BASKILI REKLAM MALZEMESİ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 626 m2 baskılı reklam uygulama tamiratı, 2 adet 1,5mt 

ve 3mt’lik baskılı reklam panosu yapımı, 3 adet 3mt x 4,5 mt baskılı reklam malzemesi yapımı, 1 

adet 2,15mt baskılı reklam malzemesi yapımı, 35 adet 0,7 mt x 1mt baskılı reklam malzemesi 

yapımı, 1 adet 15 mt x 1mt baskılı reklam malzemesi yapımı, 1 adet 0,5 mt x 0,7 mt baskılı 

reklam malzemesi yapımı, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır. 

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

3. Teklifler en geç 10.02.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 704/1-1 

————— 

FABRİKAMIZIN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİ YAPTIRILACAKTIR 

1. Fabrikamızın 1 (bir) yıllık (2015 yılı için) bağımsız dış denetimi, teklif alma usulüyle 

yaptırılacaktır. 

2. Teklifler en geç 10.02.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 705/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 700 METRE İZOLE HALI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/7882 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94–84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 

12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 -İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi -  Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İzole Halı 700 metre 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır. 

c) Teslim süresi : 30 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11.02.2015 Çarşamba – saat 15:00 

c) Dosya no : 1515001 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye 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 

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
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4.2.1. Akredite bir laboratuvardan alınmış, izole halının 30 kv test gerilimine dayanıklı 

olduğunu gösteren test raporu verilecektir. 

4.2.2. Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi 

bulunmalıdır. 

4.2.3. Firmalar teklifleri ile birlikte imalatlarına ait iki takım tanıtıcı katalog verecekler ve 

teklif ettikleri malzemelerin katalog kod numaralarını belirteceklerdir. 

4.2.4. Firmalar teklifleri ile birlikte ISO 9000 Kalite Sistem Belgelerini ve standartlara 

uygunluk belgelerini vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.02.2015 Çarşamba – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 691/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Hatay İli, Antakya İlçesi, 31L3A pafta, 2347 parsel üzerindeki 125008 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Uygulama 

Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (Denetçi No: 3448, Oda Sicil No: 8466) 

tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/90 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, 06.11.2014 tarihli ve E.2014/90-K.2014/1051 sayılı karar ile “dava konusu işlemin 

iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Osman 

ÇİNÇİNOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.01.2015 tarihli ve 1615 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 732/1-1 

————— 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığının 15.01.2015 tarihli ve 491/7 no’lu kararına istinaden; Proje ve 

Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi İsmail ACAR’ın, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Nihat AKAR’ın, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali GÜNDİLER’in 

ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yavuz CİHANGİROĞLU’nun Adli Sicil 

Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına 

girmiş olması ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 15.01.2015 tarihli ve 491/8 

no’lu kararına istinaden; Mimar Ülkü KAYAALP’in ilgili meslek odasına kayıtlı olma 

zorunluluğunun sonradan kaybedilmiş olması nedenleriyle, 3098 belge numaralı Proje ve 

Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi İsmail ACAR’ın, 5023 belge numaralı Proje ve 

Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nihat AKAR’ın, 3426 belge numaralı Proje ve Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali GÜNDİLER’in, 9659 belge numaralı Proje ve Uygulama 

Denetçisi Yavuz CİHANGİROĞLU ve 5436 belge numaralı Mimar Ülkü KAYAALP’in Denetçi 

Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi Belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali 

hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 733/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5444 Karar Tarihi: 29/01/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/01/2015 tarihli toplantısında, Shell&Turcas 

Petrol A.Ş.'nin; DEP/2066-1/25885 sayılı Depolama Lisansı kapsamında, “Antalya İli, Yeniliman 

Beldesi, Akdeniz Bulvarı, 733 numara” adresinde faaliyette bulunan Antalya Terminaline ilişkin 

depolama hizmeti fiyatlarının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, 

“A) Depolama hizmeti fiyatlarında;  

Benzin ve motorin ve havacılık türlerinde toplam veya ayrı ayrı  

• 360 ve üzeri gün ve 4000 m3 -10.000 m3 miktarları arası depolama hizmeti için (% 60)  

• 360 ve üzeri gün ve 10.000 m3 den fazla depolama hizmeti için (% 76,7) 

indirim uygulanır. ” 

karar verilmiştir. 763/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/263 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü İl/İlçe KIRIKKALE/MERKEZ 

Adresi İstasyon Civarı Tel-Faks 

0 318 224 74 04 

0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Kale Bilim Makina İmalat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 
Samet KARAKOÇ 

Adresi 
Sanayi Çarşısı Karadeniz Cad. No:33 

KIRIKKALE  
 

T.C. Kimlik No. --- 45331975894 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
176 038 6863  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5048  

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 ( ) 

 764/1-1 
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TEİAŞ Genel 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. 

 750/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
 774/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015 - 119 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015 - 1375 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca mahallesi sınırları içinde yer alan Arastul 

Köprüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescilli değil ise tescil edilmesi talebini içeren 

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün 09.07.2014/120278 sayılı yazısı, konuya ilişkin uzman 

raporu okundu. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 

14.03.1980/11789 sayılı kararı konunun dosyası, tescil fişi, 1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca mahallesi sınırları içinde yer alan Arastul 

Köprüsü’nün Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 

14.03.1980/11789 sayılı kararı ile eski eser olarak tescil edildiği, haritasının ve tescil fişinin 

olmaması nedeni ile; 

- Arastul Köprüsü’nün 1. Grup Yapı olarak tescilinin devamına, 

- Yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine, 

- Hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna 

- Ekli 1/5000 ölçekli haritada yeri belirtilen alanın koruma alanı olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015 - 119 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015 - 1372 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Çemberlitaş Köyü sınırlarında tespit edilen işliklerin 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin 

değerlendirilmesi talebine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.12.2014/2751 

sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 13/01/2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri 

tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Çemberlitaş Köyü sınırlarında bulunan Çemberlitaş 

İşlikleri’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 

ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, taşınmazın tapu kütüğüne Tapu Müdürlüğünce 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır şerhinin düşülmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Çemberlitaş İşlikleri, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; Alanda korumasız durumda açıkta olan aslan 

başlı motifli işliğin korunması için gerekli tedbirlerin Adıyaman Müze Müdürlüğünce alınmasına, 

Bölgenin sert doğa koşulları ve alanın korumasız olduğu gerçeği dikkate alınarak yüksek 

kabartma aslan başının ve çevresindeki işliklerin rölövesinin alınabileceğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/7080 Adıyaman, Artvin, Denizli, Erzincan, Kastamonu, Siirt, Tokat ve

Zonguldak İllerinde Tesis Edilecek Hidroelektrik Santrallerinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7082 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar

2014/7103 154 kV (Esenboğa-Kalecik) Brş.N-Akyurt Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7178 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında Görev Alacak
Başkan ile Diğer Personelin Ücretinin Üst Sınırının Belirlenmesine Dair
Karar

2015/7188 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 10 Adet Daire
Başkanlığı ile 30 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2015/7205 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/7206 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SINIR TESPİT KARARLARI
— Sınır Tespitine Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
— Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık

Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama

Yönetmeliği
— Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/6)
— Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)
— Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün

Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

NOT: 30/1/2015 tarihli ve 29252 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2015/7251 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Gaziantep Ünivesitesi Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.

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


