T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
8 Şubat 2015
PAZAR

Sayı : 29261

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/7152
Ankara İli, Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile koordinat listesinde sınırları belirtilen alanın “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak
belirlenmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/11/2014 tarihli ve 11587 sayılı yazısı üzerine,
2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

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

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 104. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Karar Sayısı : 2015/7199
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih
ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 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

8 Şubat 2015 – Sayı : 29261

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

8 Şubat 2015 – Sayı : 29261

8 Şubat 2015 – Sayı : 29261

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Karar Sayısı : 2015/7224
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak,
Afyonkarahisar ilinde Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak (3) adet şube müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 19/3/2014 tarihli
ve 45877 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci 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 : 2015/7226
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Afşin Sağlık Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 258255 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu 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 : 2015/7227
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Sıtkı Koçman Yabancı
Diller Yüksekokulunun adının Yabancı Diller Yüksekokulu olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim
Bakanlığının 15/1/2015 tarihli ve 485665 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı
Kanunun ek 30 uncu 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 : 2015/7228
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesinin adının Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının
15/1/2015 tarihli ve 485662 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek
30 uncu 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 : 2015/7229
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 15/1/2015 tarihli ve 485660 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu 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 : 2015/7231
2015 Yılı Yatırım Programında 1977A010320 proje numarası ile yer alan Küçük Su İşleri
Projesi kapsamında Karaman-Başyayla Göleti ve Sulaması işinin yapımı amacıyla ekli harita
ile listede gösterilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 14/1/2015 tarihli ve 27715 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci 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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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Şubat 2015

68244839-140.01-2-67
BAŞBAKANLIĞA
8-14 Şubat 2015 tarihlerinde Kolombiya Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti ve Birleşik
Meksika Devletleri’ne resmi ziyaretlerde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.
Gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

5 Şubat 2015

69471265-305-1301
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Şubat 2015

68244839-140.03-41-79
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 5/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1301 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

6 Şubat 2015

69471265-305-1315
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak ve Türkiye-SİCA Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak
üzere; 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba, Meksika ve Guatemala’ya gidecek
olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri
Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Şubat 2015

68244839-140.03-45-85
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 6/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1315 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak ve Türkiye-SİCA Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak
üzere, 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba, Meksika ve Guatemala’ya gidecek
olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri
Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

5 Şubat 2015

69471265-305-1302
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Şubat 2015

68244839-140.03-42-80
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 5/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1302 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

6 Şubat 2015

69471265-305-1365
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Şubat 2015

68244839-140.03-47-87
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 6/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1365 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

5 Şubat 2015

69471265-305-1303
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve
Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Şubat 2015

68244839-140.03-43-81
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 5/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1303 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Şubat 2015 tarihinden itibaren Kolombiya, Küba ve
Meksika’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve
Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL
ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA
İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ
ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında,
alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum
veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt işveren işçisinden
istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasındaki
hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 112 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin
yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran yükleniciyi,
b) Hizmet cetveli: Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçilerin çalıştığı kamu kurum
veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerini gösterir bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 belgeyi,
c) Kamu kurum veya kuruluşu: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda
tanımlanan idareyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları ve
Hizmet Süresinin Tespiti
Hak kazanma koşulları
MADDE 4 – (1) Kıdem tazminatına hak kazanılmasında, 4857 sayılı Kanunun 120 nci
maddesi ile yürürlükte bırakılan mülga 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte olan 14 üncü maddesi hükmü uygulanır.
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Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar
MADDE 5 – (1) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak
aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur.
(2) Son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.
Farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar
MADDE 6 – (1) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı
kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri,
4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu
kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit
olunur.
(2) Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum
veya kuruluşu tarafından ödenir.
Kamu kurum veya kuruluşlarından sonra özel sektör işyerinde çalışmaya devam
edenler
MADDE 7 – (1) Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde
sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna
ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur.
(2) Bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına
hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin
kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki
en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıdem Tazminatı Ödeme Usulü ve Ödemeye Esas Belgeler
Ödeme usulü
MADDE 8 – (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit
edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşunca mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlükte olan 14 üncü maddesi kapsamında ödenir.
(2) Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri,
10 uncu maddede belirtilen belgeler esas alınarak doğrudan işçinin banka hesabına yapılır.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun
Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile
ilgili olarak açılacak bütçe tertibinden, (b) bendinde belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı
gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın doğrudan işçinin banka hesabına
ödenir.
(4) Farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi halinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren
son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil
eder. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum veya kuruluşları arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.
İşçinin başvurusu
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçilerin veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna
banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması ve çalıştığı kamu
kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak
alt işverenden alacağı belgeyi eklemesi zorunludur.
(2) İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı
belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları
esas alınır. Düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece
verilecek karara göre işlem yapılır.
Ödemeye esas belgeler
MADDE 10 – (1) Kıdem tazminatına hak kazananlar için düzenlenen ödeme belgesine;
işçinin yazılı talebi, harcama talimatı, hizmet cetveli ve kıdem tazminatının hesaplanmasını
gösteren belge de eklenir.
(2) İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden
alınmış olan belge, kıdem tazminatı ödemesini yapan kamu kurum veya kuruluşu tarafından
muhafaza edilir.
Hizmet cetvelinin düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kıdem tazminatı talebinde bulunan ve iş
sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olan işçinin kıdem tazminatına
esas toplam süresi, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca
yapılan ihaleler kapsamında çalışmasının bulunduğu kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenmiş olan hizmet cetvelleri esas alınarak tespit edilir.
(2) Ödemeyi yapacak olan ilgili kamu kurum veya kuruluşu, işçinin çalıştığını beyan
ettiği kamu kurum veya kuruluşlarından düzenlenecek hizmet cetvelinin gönderilmesini ister.
Hizmet cetvelinin kamu kurum veya kuruluşu tarafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

8 Şubat 2015 – Sayı : 29261

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

İhale dokümanı ve özlük dosyaları
MADDE 12 – (1) Kamu kurum veya kuruluşları, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan her bir ihale için, ihale dokümanı ve ihale
sözleşmesi ile birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçinin nüfus bilgilerini, işe başlama
ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık
izin kullanımına dair bilgilerini ve sigorta kayıtlarını içeren bir özlük dosyası oluşturur. Kıdem
tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük
dosyası esas alınarak düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kıdem tazminatına ilişkin diğer hususlar
MADDE 13 – (1) Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş
süreler dikkate alınmaz.
(2) Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez.
(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve
para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de esas alınır.
(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki en son ücretinin asgari ücret artış oranları
dikkate alınarak güncellenmiş miktarı esas alınır. Ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem
tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı işvereninden talep hakkı
saklıdır.
(5) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun 120 nci maddesi
ile yürürlükte bırakılan mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlükte olan 14 üncü maddesi hükümleri
uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden
işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları
tarih esas alınır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen hizmet süresine ilişkin kıdem tazminatı,
10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmez.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ HEDEF DIŞI YEMLERE TAŞINMASI ÖNLENEMEYEN
KOKSİDİYOSTATLARIN VE HİSTOMONOSTATLARIN HAYVANSAL
GIDALARDAKİ MAKSİMUM MİKTARLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen
koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarlarının belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları ile
ilgili hususları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 31 inci, 32 nci ve 34 üncü
maddelerine dayanılarak ve (AT) 124/2009 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Hedef dışı yem: Katkı maddesinin onayında öngörülmeyen hayvan türlerine veya
sınıflarına yönelik yemleri,
c) Koksidiyostatlar ve histomonostatlar: Protozoaları öldürmek ya da çoğalmalarını önlemek amacıyla kullanılan maddeleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Maksimum Miktarlar ve Uygulama Esasları
Maksimum miktarlar
MADDE 5 – (1) Hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları ek-1’de gösterilmiştir.
Uygulama esasları
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan ve bu ekte belirtilen maksimum miktarları aşan düzeyde madde içeren hayvansal gıdalar piyasaya arz edilemez.
(2) Ek-1’de yer alan maksimum miktarlara uygun olan gıdalar, maksimum düzeyleri
aşan gıdalarla karıştırılamaz.
(3) Ek-1’de belirtilen maksimum miktarlar, kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş veya birden fazla bileşenden oluşan gıdalara uygulanırken, ürünün içerisinde bulunan bileşenlerin nispi
oranı ve kurutma, seyreltme veya işlemenin neden olduğu değişiklikler göz önünde bulundurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 7 ‒ (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren
gıda işletmecileri, 31/12/2015 tarihine kadar çalışma usul ve şartlarını bu Yönetmeliğe göre
düzenlemek mecburiyetindedir. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE
GÖREV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Vergi Dairesi
Başkanlıklarının Kuruluş Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon
yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; vergi dairesi başkanlıkları, grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubelerin kuruluş esasları,
örgütlenmesi, görevleri, yönetimi, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Esasları
Vergi dairesi başkanlıkları
MADDE 4 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden,
vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade,
ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla
ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde kanun yollarına gitme talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri
hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma,
kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürüten
dairelerdir.
(2) Vergi dairesi başkanlığı; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
“Vergi Dairesi”, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanuna göre de “Tahsil Dairesi”dir.
Vergi dairesi başkanı
MADDE 5 – (1) Vergi dairesi başkanı; yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine
göre yürütülmesi ve izlenmesi, birimleri arasında uygulama birliği ve standardizasyonun sağlanması, vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Gelir
İdaresi Başkanlığının bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta
bulunulması ve emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Gelir
İdaresi Başkanlığına karşı sorumlu olup vergi dairesi başkanlığının amiridir.
(2) Vergi dairesi başkanı, 5345 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince, başkanlığının görev alanına giren konularda mevzuatla mülki idare amirine, mahallin en büyük mal
memuruna verilmiş görev ve yetkilere haizdir.
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Vergi dairesi başkanlıklarının görevleri
MADDE 6 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla görevlidir:
a) Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen Devlet gelirlerine ilişkin olarak mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak.
b) Görev alanına giren işlemlere ilişkin ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde
talep ve savunmalar ile gerektiğinde kanun yollarına gitme talebinde bulunmak, Gelir İdaresi
Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde kanun yollarına gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.
c) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve mükellef
hizmetlerini gerçekleştirmek.
ç) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.
d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
e) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
f) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri
hususlara ilişkin görüş bildirmek.
g) Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
ğ) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak,
araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak, bilgi işlem
faaliyetlerini yürütmek.
h) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak ve bu kapsamda yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, yetki alanına ilişkin
denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda
gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.
ı) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler, diğer gelir birimleri, vergi inceleme elemanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen ve ilgili kanunlarında öngörülen
takdir işlemlerini yapmak.
i) Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak.
j) Görev alanına giren konularda gelir birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.
k) Gelir İdaresi Başkanlığının yetkisinde olanlar hariç, vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini
yapmak.
l) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı
dışına personel ve taşıt görevlendirmek.
m) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin
performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek.
n) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.
o) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele duyurmak.
ö) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların
uygulanmasını sağlamak.
p) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama,
taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek.
r) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki iyi uygulama örneklerini tespit edip bunların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.
s) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
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(2) Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen strateji
ve politikalar ile diğer esaslar çerçevesinde yapar.
(3) Vergi dairesi başkanlığına verilen bu görevlere ilişkin iş ve işlemler; ilgili grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler vasıtasıyla gerçekleştirilir.
(4) Vergi dairesi başkanlığının birimlerine yönelik teftişlerde başkan adına verilecek
cevaplar ve emirler ilgili grup müdürlüğü tarafından hazırlanır.
Vergi dairesi başkanlıklarında iş ve işlemlerin yürütülmesi
MADDE 7 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı grup müdürlükleri, müdürlükler,
hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler ile bunların bölüm ve servislerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığınca
çıkarılan “İşlem Yönergeleri” ile belirlenir.
(2) Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde, “İç Genelge” ve “Genel Yazılar”
ile uygulamaya yön verebilir.
Vergi dairesi başkanlıkları ve bağlı birimlerinin kuruluşu
MADDE 8 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara
ilişkin değişiklikler 5345 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenir.
(2) Vergi dairesi başkanlığına bağlı grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler; ilin ekonomik ve sosyal durumu, coğrafi yapısı, teknolojik gelişmeler, mükellef sayısı ve büyüklükleri, mükellef grupları, iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak kurulur, kapatılır, birleştirilir veya bölünür.
Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı
MADDE 9 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı, kurulduğu ilin idari sınırlarını kapsar.
(2) Aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin iş yeri ve ikametgah adresleri
ile kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi müdürlüğe veya
vergi dairesi müdürlüğüne bağlı olacağını belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Başkanlık bu yetkisini sınırlarını belirlemek suretiyle vergi dairesi başkanına devredebilir.
(3) Maliye Bakanı, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi uygulamaları bakımından il
sınırlarına bağlı kalmaksızın mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi başkanlığını belirlediği
takdirde, vergi dairesi başkanlığının yetki alanı, belirlenen mükellefler ile sınırlı olmak üzere
bu mükelleflerin bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını da kapsar.
(4) Vergi dairesi başkanları; başkanlığa bağlı vergilendirme grup müdürlükleri ve tahsilat grup müdürlüklerinin, şubelerde yürütülen işlemleri ile kovuşturma, yoklama, tebliğ gibi
işlemlerini, vergi dairesi müdürlüklerine de yaptırmaya yetkilidir.
İKİNCİ KISIM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Birimleri, Örgütlenmesi ve
Grup Müdürlüklerinin Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Örgütlenmesi ve Birimleri
Vergi dairesi başkanlıklarının örgütlenmesi
MADDE 10 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları; grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk
bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubelerden oluşur.
(2) Vergi dairesi başkanlıklarında kurulacak grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk
bürosu, komisyonlar ve şubelerin sayısı iş hacmine göre belirlenir. Bir grup müdürlüğünün,
müdürlüğün, şubenin veya komisyonun görevi kısmen veya tamamen başka grup müdürlüğü,
müdürlük veya komisyonlara verilebilir. İhtiyaç duyulması halinde grup müdürlüğü, müdürlük,
şubeler ve komisyonlar birleştirilebilir veya bunların altında bölümler ve/veya servisler oluşturulabilir.
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Vergi dairesi başkanlıklarının birimleri
MADDE 11 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarında; vergilendirme, gelir kanunları, mükellef hizmetleri, tahsilat, hukuk ve ihtilaflı işler, denetim, muhasebe, strateji, insan kaynakları
ve destek hizmetleri grup müdürlükleri kurulur. Grup müdürlükleri, vergi dairesi başkanına
bağlı olarak çalışır.
(2) Vergi dairesi başkanlığının grup müdürlüklerinin tamamı kurulmayarak, grup müdürlüklerinden kurulmayanların görevlerinin kurulan bir veya birden fazla grup müdürlüğüne
verilmesi halinde, bu grup müdürlüklerinin hangi adla çalışacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca
belirlenir.
(3) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanındaki ilin ekonomik durumu, mükellef sayıları,
büyüklükleri, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, iş yükü ve diğer ölçütler dikkate alınarak ya da vergi dairesi başkanının devrettiği yetki çerçevesinde; bir veya birden fazla vergi dairesi müdürlüğünün harcama yetkisi görevleri ile red ve iade işlemlerine onay verme görevleri
ve yetkilendirildiği diğer işlemleri yapmak üzere bir veya birden fazla grup müdürlüğü kurulabilir.
(4) Grup müdürlüklerine verilen görevler bunlara bağlı olarak kurulan müdürlükler ve
hukuk bürosu vasıtasıyla yerine getirilir. Bu müdürlüklerin hangi adla kurulacakları Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.
(5) Gelir İdaresi Başkanlığınca ilin ekonomik ve sosyal durumu, coğrafi yapısı, iş yükü
ve benzeri ölçütler dikkate alınarak, mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur. Şubelerin hangi adla çalışacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir. Şubeler,
kendilerine verilen görevleri vergi dairesi başkanına bağlı olarak yerine getirirler. Şubeler, vergi
dairesi başkanınca belirlenecek grup müdürlüğü ile ilişkilendirilmek suretiyle çalışır.
(6) İş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak; müdürlük ve şubeler bünyesinde, bölüm
ve/veya servisler kurulabilir.
(7) Vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde bulunan veya yeni kurulacak olan bağımsız
vergi dairesi müdürlükleri vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak, 24/12/1994 tarihli ve 22151
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde yer alan
hükümler çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.
İKİNCİ BÖLÜM
Grup Müdürlüklerinin Görevleri
Vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 12 – (1) Vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer Devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak.
b) Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek üzere her mükellef için
tarh dosyası oluşturmak.
c) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını sağlamak amacıyla
borçlular listesini hazırlamak.
ç) Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları, kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak her türlü terkin ve reddiyatla
ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak.
d) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak.
e) Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak.
f) Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.
g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef sayıları, mükellef grupları,
vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda
müdürlük kurulabilir.
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Gelir kanunları grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 13 – (1) Gelir kanunları grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri
hususlara ilişkin görüş bildirmek.
b) Vergi kanunlarının uygulanmasında tereddüt edilen hususlarla ilgili vergi dairesi başkanlığı birimlerine görüş bildirmek.
c) Uzlaşma komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
ç) Vergi dairesi başkanlığı birimleri hakkında düzenlenen teftiş ve denetim raporlarına
başkan adına verilecek olan cevapların hazırlanmasında eşgüdümü sağlamak.
d) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Gelir kanunları grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.
Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 14 – (1) Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
b) Mükellef haklarının korunması, şikayetlerinin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
c) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
ç) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
d) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki iyi uygulama örneklerini tespit edip,
bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.
e) Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
f) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Mükellef hizmetleri grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef grupları, vergi türleri,
sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük
kurulabilir.
Tahsilat grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 15 – (1) Tahsilat grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını ve ödeme emrinin tebliğini sağlamak.
b) Gerekli hallerde tahsildar ve icra memurlarına yapılan ödemelerin tahsildar alındısı
(makbuz) karşılığında tahsil edilmesini, mükellef hesaplarına işlenmesini, kontrolünü ve teslimatlarını sağlamak.
c) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre amme alacağının tecil taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.
ç) Mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Kanun uyarınca hapsen tazyik talebinde bulunmak.
d) Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak.
e) Takipli alacaklar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak.
f) Amme borçlularının mal varlığını araştırmak, haciz uygulamak ve taşıma işlemini
yapmak.
g) Aciz halinde bulunan borçluları tespit etmek, aciz fişi düzenlemek ve bu borçluların
durumunu sürekli olarak izlemek.
ğ) Haciz tutanağında gösterilen menkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak.
h) Haczedilen malların satış gününü belirlemek ve ilan etmek.
ı) Haczedilen menkul malların satışını sağlamak.
i) Gayrimenkul satışlarında satış şartnamesini hazırlamak, ilanını yapmak ve dosyasını
oluşturarak satış komisyonuna göndermek.
j) Tahsildar alındılarıyla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak.
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k) Amme alacağının takip ve tahsiline ilişkin diğer işlemleri yapmak.
l) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Tahsilat grup müdürlüğüne bağlı olarak; takip, icra ve satış işlemlerini yürütmek
üzere yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.
Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 16 – (1) Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu her türlü adli, idari
davalar ve icra takipleri ile ilgili olarak, dilekçelerin veya savunmaya/ispata yarayacak her
türlü bilgi ve belgenin ilgili birimden alınması üzerine dava ve icra dosyalarını oluşturmak,
dava ve icra dosyalarını takip etmek ve ilgili merciler nezdinde idareyi temsil etmek.
b) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca Bakanlıktan muhakemat hizmeti alınması halinde dosyaları, ispata
yarayacak her türlü bilgi ve belgenin ilgili birimden alınması üzerine gereği yapılmak üzere
hukuki görüşü ile birlikte ilgili muhakemat müdürlüğüne göndermek, aynı usulle muhakemat
hizmeti verilmesi halinde dosyaların takibine ilişkin işlemleri yapmak.
c) Gerektiğinde ilk derece yargı mercii kararlarına karşı, süresinde kanun yollarına gitmek.
ç) Her türlü dava açılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takip edilmesinden veya davalarda verilen kararlara karşı kanun yollarına gidilmesinden,
yetkili makamlardan vazgeçme alınması ile ilgili işlemleri yapmak.
d) Yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden, noterlerden gönderilen tebligatları almak ve hukuki gereklerini ilgili birimle koordineli olarak yerine getirmek veya gereği
yapılmak üzere ilgili birime göndermek.
e) Takip edilen dava ve icra takiplerinde idare lehine hükmedilen ve 6183 sayılı Kanun
kapsamında bulunmayan asıl alacak ile her türlü yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin
tahsil işlemlerini yapmak.
f) Yargılamanın veya takibin devamı süresince, yargılama veya takibin gerektirdiği
gider ödemelerini yapmak veya yaptırmak.
g) Sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesi ile uyuşmazlıkların sulh yoluyla
çözümüne ilişkin hukuki görüş vermek.
ğ) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğüne verilen görevler hukuk bürosu tarafından
yerine getirilir.
Denetim grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 17 – (1) Denetim grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak.
b) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak.
c) Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.
ç) Yaygın ve yoğun vergi denetimlerini gerçekleştirmek, mükellefleri ve mükellefiyetle
ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.
d) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, standart
ve ilkelerin oluşturulması ile inceleme ve denetim rehberleri hazırlanması konusunda önerilerde
bulunmak.
e) Vergi denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, denetimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için vergi dairesi başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.
f) Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.
g) Mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamak üzere gerekli çalışmaları
yapmak.
ğ) Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri toplamak ve vergi inceleme
elemanlarının kullanımına sunmak.
h) Denetimler sırasında elde edilecek verilerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
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ı) Denetim ve inceleme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin istatistiki
veriler oluşturmak.
i) Vergi dairesi başkanlığı bünyesindeki vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmaların kayıtlarını tutmak ve evrakın ilgili birimlere sevkini
sağlamak.
j) Vergi denetim ve inceleme sonuçlarına ilişkin belge ve raporların muhafazasını sağlamak, mahremiyet ve gizlilik taşıyan evrakın güvenliğini temin etmek üzere gerekli tedbirleri
almak.
k) Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerini yürütmek.
l) Rapor Değerlendirme Komisyonu ile İhbar ve İncelemeleri Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
m) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Denetim grup müdürlüğüne bağlı olarak; iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak
yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.
(3) Yetki alanı il sınırlarına bağlı olmayan vergi dairesi başkanlıklarında bu maddede
verilen görevler kendi mükellefleri ile sınırlı olarak yerine getirilir.
Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 18 – (1) Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
b) Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paraların hak sahiplerine
nakden veya mahsuben ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.
c) Amme borçlusunun tahsilata yetkili kılınan kurumlara yaptığı ödemelerin kayıtlara
intikalini sağlamak.
ç) Tahsildar ve icra memurları tahsilatlarına ilişkin teslimatların kontrollerini ve kayıtlara intikalini sağlamak.
d) Vergi dairesi başkanlığının banka hesaplarını izlemek ve kayıtlarla uyumunu sağlamak.
e) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada
veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak.
f) Vergi dairesi başkanlığı veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak.
g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Muhasebe grup müdürlüğü, vergi dairesi başkanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikler gereğince, muhasebe birimi
olup, muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür, muhasebe yetkilisidir. Vergi dairesi başkanlığının muhasebe işlemlerinden dolayı Sayıştaya hesap verme görevi muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür tarafından yerine getirilir. Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı müdürler, tahsilat grup müdürlüğüne bağlı müdürler, şubeyi yönetmekle görevlendirilenler, veznedar, icra
memuru ve tahsildarlar Sayıştaya hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar.
(3) Muhasebe grup müdürlüğüne bağlı olarak tek bir müdürlük kurulur.
Strateji grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 19 – (1) Strateji grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen temel hedefleri vergi dairesi başkanlığı birimleri arasında dağıtmak ve sonuçlarını Gelir İdaresi Başkanlığına sunulacak hale
getirmek.
b) Vergi dairesi başkanlığının bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlayarak
Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek.
c) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak,
araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak.
ç) Vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına öneriler sunmak.
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d) Vergi dairesi başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak, performansına yönelik raporlara veriler oluşturmak ve aksayan yönlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek.
e) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Strateji grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.
İnsan kaynakları grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 20 – (1) İnsan kaynakları grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Merkez atamalı personele ilişkin ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, disiplin, terfi, başarı,
ödül, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
b) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen gösterge ve hedeflere uygun olarak personelin
performansını izlemek ve değerlendirmek.
c) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yıllık eğitim planına uygun olarak eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.
ç) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kuralları personele duyurmak.
d) Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ait özlük dosyalarını düzenlemek, bunların güvenliğini sağlamak ve muhafaza etmek.
e) Yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
f) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) İnsan kaynakları grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.
Bu müdürlüklerden biri vergi dairesi başkanının sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevlendirilebilir.
Destek hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri
MADDE 21 – (1) Destek hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama,
bakım ve onarım, taşıt sevk ve idaresi, taşıma, temizlik ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek.
b) Vergi dairesi başkanlığının evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek, arşive kaldırılan
dosya, defter ve belgeleri tasnif ve muhafaza etmek, ayıklama ve imha işlerini koordine etmek.
c) Vergi dairesi başkanlığınca kullanılan basılı kağıtları muhafaza etmek, dağıtmak, bu
konuda her türlü zimmet ve benzeri işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
ç) Vergi dairesi başkanlığının gider tahminlerini yaparak Strateji Grup Müdürlüğüne
bildirmek.
d) Vergi dairesi başkanlığına ait taşıt, makine, teçhizat, döşeme, demirbaş gibi taşınır
mallar ile her türlü sarf malzemesi ve tahsis edilen taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.
e) Vergi dairesi başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek.
f) Vergi dairesi başkanlığının fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hale getirmek.
g) Vergi dairesi başkanlığına ait lojman, kreş ve diğer sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili
hizmetleri yürütmek.
ğ) Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimleri veya idarenin işlemlerinden dolayı
Bakanlık husumetiyle takip edilen dava ve icra takiplerinde idare aleyhine hükmedilen ve bütçeden yapılacak red ve iadeler ile ilgili olmayan ve bütçede tertibi bulunmayan asıl alacak,
faiz, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerine ait ödemeleri yapmak.
h) Bilgi işlem faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Destek hizmetleri grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.
Şubelerin görevleri
MADDE 22 – (1) Şubelerin görevleri şunlardır:
a) Vergi dairesi başkanlığının görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü
gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil
kayıtlarını tutmak.
b) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimlerce talep edilen tebliğ ve yoklama işlemlerini
yapmak.
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c) Mükelleflerce kullanılması zorunlu olan ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili işlemleri
yapmak.
ç) İşini terk eden mükelleflerin belge iptallerini gerçekleştirmek.
d) Çeşitli kanunlarla ilgili olarak ilişik kesme belgesi ile borç durumunu belirtir yazı
vermek ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.
e) Vergi levhası ile ilgili işlemleri yürütmek.
f) Mükelleflerin mükellefiyet durumlarına ilişkin belge ve yazı taleplerini yerine getirmek.
g) Zorunlu hallerde sürekli ve süreksiz yükümlülüklere ilişkin vergi beyannamelerini
ve bildirimlerini kabul etmek.
ğ) Grup müdürlüklerince talep edilen teminat alımı ve icra işlemlerini yapmak.
h) Tahsildar ve icra memurlarının tahsilat işlemlerini kontrol etmek, mükellef hesaplarına işlenmesini ve teslimatlarını sağlamak.
ı) Şube veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını sağlamak.
i) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada
veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak.
j) Vergi dairesi başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Gelir İdaresi Başkanlığı; yeterli sayıda şube kurabilir, şube kurulmayan yerlerde
şubelere verilen görevleri vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yer alan vergilendirme ve/veya
tahsilat grup müdürlüğüne veya vergi dairesi müdürlüklerine vermeye/kaldırmaya yetkilidir.
Grup müdürlüklerinin; komisyonlar, vergi dairesi müdürlükleri ve şubelere yönelik
görevleri
MADDE 23 – (1) Vergi dairesi başkanlığının takdir, uzlaşma ve satış işlemlerini yürütmekle görevli komisyonları ile başkanlığın yetki alanında faaliyette bulunan vergi daireleri
ve şubeler, vergi dairesi başkanına bağlı olup bu komisyonların, vergi dairesi müdürlüklerinin
ve şubelerin çalışmaları vergi dairesi başkanının uygun göreceği grup müdürlüğü ile ilişkili
olarak yürütülür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yönetimi ve Görevlendirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yönetimi
Yönetim
MADDE 24 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının yönetimi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Vergi dairesi başkanlığı, vergi dairesi başkanı tarafından yönetilir. Vergi dairesi başkanı; grup müdürlüklerini, müdürlükleri, hukuk bürosunu, vergi dairesi müdürlüklerini ve şubeleri bunların yöneticileri aracılığı ile yönetir.
b) Grup müdürlükleri, grup müdürleri tarafından yönetilir. Grup müdürlüklerine bağlı
müdürlükler vergi dairesi müdürü/müdürler, hukuk bürosu ise koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar tarafından yönetilir.
c) Grup müdürlüklerine bağlı müdürlüklerin iş ve işlemleri, vergi dairesi müdürü/müdürlerin yönetiminde görevlendirilen vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları,
şefler, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personel
tarafından yerine getirilir.
ç) Müdürlüklere bağlı bölümler vergi dairesi müdür yardımcısı/müdür yardımcıları,
servisler ise şefler tarafından yönetilir.
d) Vergi dairesi başkanı, şubelerin yönetimini vergi dairesi müdürü/müdür, vergi dairesi
müdür yardımcısı/müdür yardımcısı, şef veya gelir uzmanlarından birine verebilir.
e) Takdir, uzlaşma, satış komisyonları, şubeler ve vergi dairesi müdürlükleri tüm iş ve
işlemlerini, vergi dairesi başkanının uygun gördüğü grup müdürlüğü ile ilişkilendirilmiş olarak
yürütür.
f) Vergi incelemesi, vergi dairesi müdürleri ve müdürler; 659 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede verilen görevler ise avukatlar tarafından yürütülür.
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g) Vergi dairesi başkanlığının takdir işlemlerini yürütmek üzere kurulan takdir komisyonları görevlendirilen vergi dairesi müdürü veya müdür tarafından; uzlaşma komisyonları ise
yetkilerine göre vergi dairesi başkanı veya görevlendireceği grup müdürü/vergi dairesi müdürü
veya müdürler tarafından yönetilir.
ğ) Yeterli sayıda grup müdürü veya vergi dairesi müdürü/müdür bulunmaması halinde
bir grup müdürü birden çok grup müdürlüğünün, vergi dairesi müdürü/müdür ise birden fazla
müdürlüğün yönetimi ile görevlendirilebilir.
h) Vergi dairesi başkanı, yeterli sayıda görevlendirilecek personel bulunmadığı takdirde;
müdürlüklerin yönetimini sırasıyla vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler,
gelir uzmanları veya vergi istihbarat uzmanlarından birine; bölümlerin yönetimini şefler, gelir
uzmanları veya vergi istihbarat uzmanlarından birine; servislerin yönetimini ise gelir uzmanları,
vergi istihbarat uzmanları veya memurlardan birine verebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanlıklarında Görevlendirme
Görevlendirme
MADDE 25 – (1) Vergi dairesi başkanlığında çalışan personelin görevlendirilmesi:
a) İlgili mevzuat hükümleri gereğince, görev yapacağı yer ve süresi belirlenmiş personel
hariç olmak üzere, grup müdürleri, vergi dairesi müdürleri, müdürler, vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları ile diğer personelin görevlendirilecekleri birimleri belirlemeye,
gerektiğinde değiştirmeye vergi dairesi başkanı yetkilidir.
b) Gelir İdaresi Başkanlığınca görev yeri belirlenmiş merkez atamalı personelin atandığı
il ve bu ile bağlı ilçeler arasında görev yerinin değiştirilmesi; 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği
hükümleri de dikkate alınarak vergi dairesi başkanlığının talebi üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılabilir.
c) Müdürlüklerde görev yapan vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları,
şefler, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personelin
çalışacakları bölümleri ve servisleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili müdürler yetkilidir.
ç) Şubelerde çalışan personelin görev dağılımını belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye
ilgili şubeleri yönetmekle görevlendirilenler yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Vergi Dairesi Başkanlıklarında Görev, Yetki ve Sorumluluk
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Dairesi Başkanı
Vergi dairesi başkanının görevleri
MADDE 26 – (1) Vergi dairesi başkanı aşağıda yazılı işleri yapmakla görevlidir:
a) Mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen görevleri yapmak.
b) Grup müdürü, vergi dairesi müdürleri ve müdürler ile birlikte vergi dairesi başkanlığı
sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri yapmak.
c) Vergi dairesi başkanlığında yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.
ç) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirleri almak, müdürlüklerin koordinasyonunu ve uygulama birliğini sağlamak.
d) Vergi dairesi başkanlığı yöneticisi olarak, personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve tedbirleri almak.
e) Vergi dairesi başkanlığına atanacak ve başkanlıktan alınacak memurlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve öneride bulunmak.
f) Vergi dairesi başkanlığı ile mükellef ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak.
g) Vergi dairesi başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde, diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.
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ğ) Vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ile müdür yardımcılığı
görevlerine vekil tayin etmek, (vekalet, görevlendirme, yetkili kılınma) vekalet görevini sona
erdirmek.
h) Vergi dairesi başkanlığının harcama yetkilisi görevini yürütmek.
ı) Gelir İdaresi Başkanlığınca, vergi dairesi başkanlığına devredilen yetkiye dayanarak
vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yaptırmak.
i) Bütçe gelirlerinden yapılacak red ve iadelerde, muhasebe işlem fişini imzalamak.
j) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanı ve görev konuları ile ilgili soruları cevaplandırmak.
k) Teftiş sonucu düzenlenen raporları ilgililerle birlikte cevaplandırmak.
l) İstatistiki bilgileri ilgili birimlere göndermek.
m) Bilgi işlem faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
n) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
Vergi dairesi başkanının yetkileri
MADDE 27 – (1) Vergi dairesi başkanı, görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla
doğrudan doğruya kendisine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiler
ile Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetkileri kullanır.
(2) Vergi dairesi başkanı, sahip olduğu yetkilerden doğrudan doğruya kendisine verilmiş
olanlar hariç olmak üzere mevzuatta aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla uygun gördüklerini, sınırlarını belirlemek koşuluyla yazılı olarak astlarına devredebilir. Ancak, bu yetki devri
vergi dairesi başkanının denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) Ödenek gönderme belgesi ile verilen harcama yetkisi çerçevesinde vergi dairesi
başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vergi dairesi
başkanlığınca kısmen veya tamamen grup müdürlüklerine veya vergi dairesi müdürlüklerine
devredilebilir.
Vergi dairesi başkanının sorumluluğu
MADDE 28 – (1) Vergi dairesi başkanı;
a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans göstergelerine ve
hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten,
b) Devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından,
c) Kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından,
sorumludur.
İKİNCİ BÖLÜM
Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Müdür ve
Koordinatör Olarak Görevlendirilen Avukatlar
Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak görevlendirilen
avukatların görevleri
MADDE 29 – (1) Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak
görevlendirilen avukatlar görevli oldukları grup müdürlüğüne, müdürlüğe veya hukuk bürosuna
verilen iş ve işlemlerin; sürekli, düzenli ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak ve bu konuda her türlü tedbiri almak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemekle görevlidir.
Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak görevlendirilen
avukatların yetki ve sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak
görevlendirilen avukatlar:
a) Görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan doğruya kendilerine verilmiş
olan ve bir daire yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiler ile vergi dairesi başkanı ve/veya grup
müdürü tarafından devredilen yetkileri kullanır.
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b) Sahip oldukları yetkilerden, doğrudan doğruya kendilerine verilmiş olanlar hariç olmak üzere mevzuatta aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, uygun gördüklerini, sınırlarını
belirlemek koşuluyla yazılı olarak astlarına devredebilirler. Ancak, bu yetki devri denetim sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
c) Sahip oldukları ve kendilerine devredilen yetkileri kullanmamaktan, devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte sorumludur.
ç) Kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.
(2) Muhasebe grup müdürlüğünde görevli müdür, muhasebe yetkilisi sıfatıyla şahsen,
düzeltme, red ve iadelere ilişkin işlemlerden dolayı vergilendirme grup müdürlüğünde görevli
ilgili müdürler, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı ise tahsilat grup müdürlüğünde görevli ilgili
müdürler, koordinatör olarak görevlendirilen avukat, şubeyi yönetmekle görevlendirilenler ve
diğer personel ile birlikte Sayıştaya karşı sorumludurlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlar

lidirler.

Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Avukatlar:
a) İlgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görev-

b) İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine
getirmemekten dolayı, bağlı oldukları koordinatör olarak görevlendirilen avukat ve grup müdürüne karşı sorumludurlar.
c) Kendilerine verilen iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Personel
Vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler, gelir uzmanları, vergi
istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 32 – (1) Vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler ve bağlı
olduğu müdür tarafından servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanları:
a) Kendilerine bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında
yerine getirilmesi ile görevlidirler.
b) Sahip oldukları yetkiler ile grup müdürü ve müdür tarafından devredilen yetkileri
kötüye kullanmaktan, devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerinin mevzuata
uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı, ilgililerle birlikte grup müdürüne ve/veya müdüre karşı sorumludurlar.
c) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemi yapan personelle birlikte sorumlu
tutulurlar.
(2) Gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personel:
a) İlgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.
b) Görevlendirildikleri birimin yönetiminden sorumlu vergi dairesi müdürü, müdür,
koordinatör olarak görevlendirilen avukat, vergi dairesi müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,
şef ve servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanı tarafından kendilerine verilen işleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı vergi dairesi müdürüne,
müdüre, koordinatör olarak görevlendirilen avukata, vergi dairesi müdür yardımcısına, müdür
yardımcısına, şefe ve servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanına karşı sorumludurlar.
c) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.
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BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 33 – (1) 5345 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, mevzuatta, vergi
dairesi başkanlığının görev alanına giren konularda;
a) Mülki idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna,
defterdara ve defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına,
b) Gelir müdürlüğüne, takdir komisyonu başkanı veya başkanlığına, tahsil dairesine,
malmüdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına
veya ilgili müdür veya müdürlüklerine
yapılmış sayılır.
Yazışma usulü
MADDE 34 – (1) Vergi dairesi başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile olan yazışmalarını doğrudan, Bakanlığın diğer birimleri ve diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmalarını ise Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapar. Şu kadar ki, Gelir İdaresi Başkanlığı
bu birimlerle yapılacak yazışmaların hangilerinin doğrudan yapılacağını belirlemeye yetkilidir.
(2) Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerdeki vergi dairesi müdürlükleri ile diğer bağlı
birimler, Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yazışmalarını vergi dairesi başkanlığı aracılığı
ile yapar.
Araç, gereç ve basılı kağıtları kullanma
MADDE 35 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarında görevli memurlar, görevlerini yerine
getirirken tüm araç ve gereçleri özenle kullanmaya ve basılı kağıt ve defterleri gereksiz yere
kullanmaktan kaçınmaya mecburdurlar. Bu mecburiyete uymayanlar doğacak Hazine zararından sorumludurlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak çalışan vergi dairesi müdürlükleri 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine tabi
olup, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak vergi dairesi müdürlükleri de anılan
yönetmelik hükümlerine göre kurulur ve vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak çalışırlar.
(2) Bağlı vergi daireleri, vergi dairesi başkanlığı birimi haline dönüştürülünceye kadar,
vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi daireleri ise 5345 sayılı Kanunun 24 ve
25 inci maddelerindeki yetkileri haiz vergi dairesi müdürlükleri kuruluncaya kadar, defterdarlıklara bağlı olarak 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler.
(3) Bu Yönetmelikte öngörülen vergilendirme, muhasebe, tahsilat grup müdürlükleri
veya bu fonksiyonları haiz daha az sayıda grup müdürlüğü kuruluncaya kadar vergi dairesi
başkanlığının, Vergi Usul Kanununa göre “Vergi Dairesi”, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre de “Tahsil Dairesi” sıfatı bulunmaz.
(4) Merkez atamalı personel hariç olmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin Ek-1’inde belirtilen ilçelerde veya bağlı vergi daireleri yerine kurulacak şubelerde personelin ilk görevlendirme işlemi aşağıdaki usullere göre yapılır.
a) Görev unvanları itibarıyla şubede görev yapacak personelin kadro sayıları vergi dairesi başkanlığının önerisi ve Gelir İdaresi Başkanlığının onayı ile belirlenir.
b) Şube kurulan yerlerdeki belirlenen kadrolara, eski birimlerde çalışan istekli personel
arasından; Gelir İdaresi Başkanlığında (Mülga Gelirler Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri dahil) hizmet süresi fazla olan personel, ilgili mevzuatı gereğince aynı yerde çalışma zorunluluğu bulunan personelden ise hizmet süresi fazla olan, hizmet süreleri eşit olması halinde
mesleğe girişteki başarı puanı yüksek olan personel görevlendirilir.
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c) Şube kurulan yerlerdeki belirlenen kadrolara, eski birimlerde çalışan personel arasından istekli çıkmaması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığında (Mülga Gelirler Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri dahil) hizmet süresi az olan personel, ilgili mevzuatı gereğince aynı yerde çalışma zorunluluğu bulunan personelden ise hizmet süresi daha az olan, hizmet süreleri eşit olması halinde mesleğe girişteki başarı puanı daha düşük olan personel arasından görevlendirilir.
ç) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında görevlendirilmeyen personel ise, vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı dikkate alınarak diğer birimlerde görevlendirilir. Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği gereğince zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış personelin
başka bir ile ataması yapılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının B bendinin
üçüncü alt bendi ile C bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bölüme bağlı servisler, şefler tarafından yönetilir. Şef en az bir, en çok iki servisin yönetimi ile görevlendirilebilir. Yeterli sayıda şef bulunmadığı takdirde vergi dairesi müdürü, servisin yönetimini varsa gelir uzmanına yoksa memurlardan birine verebilir.’’
“Şef, en az bir, en çok iki servisin yönetimi ile görevlendirilebilir. Yeterli sayıda şef bulunmadığı takdirde, malmüdürü servisin yönetimini varsa gelir uzmanına yoksa memurlardan
birine verebilir.’’
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24 – Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar; yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.
Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar; şef, müdür yardımcısı ve müdür
tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü
olup, kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten
dolayı şefe, müdür yardımcısına veya müdüre karşı sorumludurlar.
Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar, tahakkuk ve tahsilata ilişkin
işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından
sorumludurlar.’’
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi birimlerinde
yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav
esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
b) Birim: İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanını,
d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurulunu,
e) Müdür: Üniversitenin yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürünü,
f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş ve Kayıt
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Her akademik yılda bir sonraki öğretim yılı için Üniversitenin birimlerine alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili birimin önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kurum içinden ve kurum
dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından
belirlenir.
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Öğretim ücreti
MADDE 8 – (1) Öğretim ücretleri, her akademik yılın başında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretinin ilk taksiti güz yarıyılı, ikinci taksiti ise bahar yarıyılının
başında, ders kaydı veya yenilenmesi esnasında ödenir. Gerekli görüldüğünde, Mütevelli Heyetince öğrenim ücretinin ikiden fazla taksitle ödenmesine karar verilebilir. Burslu öğrenciler
dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
Üniversiteye kayıt yaptırma
MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilân edilen
tarihler arasında, Rektörlük tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak, adayın
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi
içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler
arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir.
Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği derslere ekleme
veya çıkarma yapabilirler. Üst üste dört yıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları, Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
Kayıt sildirme
MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ile dekanlık veya müdürlüklere başvurur. Kaydı silinen öğrencinin durumu, Rektörlüğe bildirilir ve bu öğrencinin,
daha önce ödemiş olup öğrenim görmeyeceği döneme ait öğrenim ücreti iade edilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim
elemanı danışman olarak atanır.
Özel öğrenci
MADDE 13 – (1) Üniversitedeki diploma programlarından herhangi birisine kayıtlı
olup olmadığına bakılmaksızın derslere katılmalarına izin verilen öğrenciler, özel öğrenci olarak
derslere devam ederler. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile derslere kabul edilirler.
Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge
verilir. Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt
olmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Özel öğrenciler,
ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğretim ücretini öderler.
Engelli öğrenci
MADDE 14 – (1) Engelli-kısıtlı öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Derslerde eşdeğerlik
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak
dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü de alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim dili
MADDE 16 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında,
Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile programlarda tamamen veya toplam kredinin yüzde otuzundan
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az olmamak üzere kısmen, yabancı dilde öğretim yapılabilir. Türkçe yapılan derslerde de yabancı dilde kitaplar izlenebilir, ödev, proje ve raporların hazırlanması istenebilir.
Zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık eğitimi
MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, seviye tespit sınavları ve zorunlu yabancı dil
dersleri hakkında, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatoca belirlenecek usul ve esaslar uygulanır.
(2) Yabancı dilde öğretim, Senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından
onaylanan programlar için zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bir programa kayıt
yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına devam edebilirler.
(3) Senatonun belirleyeceği esaslara göre yoğunlaştırılmış yabancı dil yaz programı
açılabilir ve yine uygun görülen tarihlerde seviye tespit sınavları düzenlenebilir.
Türkçe hazırlık eğitimi
MADDE 18 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun
belirlediği koşulları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava
girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.
Meslekî hazırlık eğitimi
MADDE 19 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarında
gerekli görülmesi hâlinde, meslekî hazırlık sınıfı açılabilir. Meslekî hazırlık sınıfında başarılı
olamayan öğrenciler, lisans eğitimine devam edemezler.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 20 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki
fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme kredi
sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Senato kararı
ile, bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dönemleri hariç, en az on dört
haftadır (yetmiş iş günü). Bunlara ilâve olarak, staj ve yaz kursları açılabilir. Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili birimin önerisi üzerine, Senato kararıyla düzenlenir.
Eğitim-öğretim süresi, ek süreler ve intibak
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında
yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma
cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler, öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, söz
konusu süreler için de öğretim ücreti öderler.
(2) Kayıtlı olduğu diploma programını belirlenen azami sürede tamamlayamayan ya
da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları
koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.
Dersler
MADDE 22 – (1) Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim
programlarında yer alırlar. Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim yapılan programlarında
yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili
birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir. Tıp ve
diş hekimliği fakültelerinde bütünleşik ve karma eğitim uygulanır.
(2) Dersler aşağıdaki şekildedir:
a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki staj uygulamaları da bu kapsamdadır.
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b) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur.
Bunlardan;
1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında
yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek
alması gereken derslerdir.
2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı
olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.
c) Ön koşullu dersler; alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin
zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.
ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde, Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili dersleri özel bir içerik ve yöntemle okutulabilir.
Ders programlarının tespit edilmesi
MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin isimleri, ön
koşulları, verileceği yıllar, ders kredileri, öğrenim kazanımları ile ilgili konular, Rektörlükçe
belirlenen akademik takvime uygun olarak, ilgili birimlerce kararlaştırılır ve Senatonun onayı
ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de, aynı esaslara göre yapılır.
Çift ana dal ve yan dal programı
MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programında ağırlıklı not ortalaması 2,70 ve
üzerinde olan öğrencilere çift ana dal, ağırlıklı not ortalaması 2,48 ve üzerinde olan öğrencilere
ise yan dal programına devam etme hakkı verilir. Bu programlar hakkında, 24/4/2010 tarihli
ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ders alma ve dersten çekilme
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri
almakla yükümlüdürler. Ancak, eşdeğer dersin verildiği birimlerden de bu ders alınabilir.
(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programın ders programında yer almayan
isteğe bağlı seçmeli derslere kayıt yaptırabilirler. Bu derslerden alınan not öğrencinin başarı
durumunun ve genel not ortalamasının hesabında dikkate alınır.
(3) Öğrenciler, akademik takvimle belirlenen süreler içinde yazılı olarak başvurmaları
hâlinde, danışmanlarının uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden ve
başarısız olduğu derslerden çekilemez.
(4) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin
yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için, gerekli AKTS krediyi
tamamlamak zorundadırlar.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara
devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için
%80’den fazla olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin genel sınavına alınmaz.
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Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı,
mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem
sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce uygun görülen sınav tarihleri sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış
ve girmediği sınavlardan sıfır puan almış sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı
ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
(2) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile
istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde sınavları geçersiz
sayılır. Bir öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir sınava girmesi durumunda, aldığı not
ilân edilmiş olsa da geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri, en az iki yıl saklanır.
(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.
Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin
ders kurulları sonunda yapılan sınavlar bu kapsamda değerlendirilir.
b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda
yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, genel sınava girerler. İlgili kurulların kararları ile genel sınav için baraj notu konulabilir. Tıp ve diş hekimliği
fakültelerinin, yılsonunda yapılan ve kurul derslerinin içeriğini kapsayan sınavları genel sınav
niteliğindedir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ders kurulları ağırlıklı not ortalaması yetmişbeş ve üzerinde olan öğrenciler, kurulların dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar.
Muafiyet notunun hesaplanmasında, virgülden sonraki rakamlar beş ve üzeri ise, tam sayıya
tamamlanır.
c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler ile
başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla isteğe bağlı olarak, genel sınav notundan feragat edilerek girilen sınavdır. Not yükseltme amacıyla sınava girmek isteyen bir öğrenci sadece
bir dersten bütünleme sınavına girebilir ve o dersin sınavından en az bir hafta önce ilgili birime
dilekçe ile başvurmak zorundadır.
ç) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato tarafından
belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.
d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kullanırlar. İlgili yönetim kurulunca aksine bir karar verilmedikçe bütünleme sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz.
e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için başarısız tek
bir dersi kalan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla girme hakkı verilen sınavdır.
Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.
Ders başarı durumu
MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup
çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70
olacak şekilde ilgili birimlerce belirlenir.
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(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan
üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli
başarı notuna dönüştürülür.
Puanlar
Başarı Katsayısı
Harfli Başarı Notu
Derecesi
95 - 100
3,77 - 4,00
A
Pekiyi
90 - 94
3,60 - 3,76
APekiyi
85 - 89
3,34 - 3,59
B+
Pekiyi
80 - 84
3,13 - 3,33
B
İyi
75 - 79
3,00 - 3,12
Bİyi
2,70 - 2,90
C+
İyi
70 - 74
65 - 69
2,48 - 2,69
C
Orta
60 - 64
2,27 - 2,47
COrta
0 - 59
(F1-F2)
F
Geçmez
(3) Yukarıdaki tabloda belirtilen (F1) ve (F2) başarı katsayılarından:
a) F1: Derse devam ettiği hâlde geçer not alamayan öğrencilere,
b) F2: Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harf notudur.
(4) Üniversiteye kabul edilmiş olup intibakı yapılan öğrencilerin not transferi ile ilgili
olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Başarılı olunan derslere ait aktarılan puan Üniversitenin en düşük başarı puanının
altında ise, en düşük başarı puanı ve başarı katsayısı ile intibakı yapılır.
b) Dörtlük not sisteminden farklı bir katsayı sisteminin uygulanmış olması halinde, aktarılan puanlar orantı yoluyla Üniversitenin dörtlük not sistemine dönüştürülür.
c) “Başarılı”, “Geçer”, “Pass”, “Muaf” ve benzeri olarak ifade edilmiş başarı notları
aynen kabul edilir ve ortalamaya katılmaz.
ç) AKTS değeri olmayan dersler, eşleştirildiği derslerin AKTS değerleri esas alınarak
aktarılır.
d) Sadece harfli başarı notu olan derslerin aktarımında yukarıdaki (c) bendine göre
işlem yapılır.
Not ortalaması
MADDE 29 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı not
katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. Dönem ağırlıklı not ortalaması; bir öğrencinin
belirlenen yarıyıl veya yıl döneminde programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle bulunur.
(2) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programında olan zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dâhil, önceki not ne olursa olsun, son alınan not hesaplamaya katılır.
(3) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise,
ikinci haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.
Öğrencilerin başarı durumları
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden genel ağırlıklı not ortalaması 3,13 - 3,54 arasında olanlar onur öğrencisi,
3,55 - 4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.
Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Bir dersten (F1) veya (F2) notu alan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 25 inci
maddesi hükümlerine göre o dersi tekrar ederler. Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen
öğrenciler ise, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak daha önce almış oldukları dersleri danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Derslerden (F1) ile kalan öğrenciler için
ders tekrarında devam mecburiyeti aranmaz. Ancak bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin ara
sınavlarına da katılmak zorundadır.
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Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda
bulunulabilir. Bu itiraz, öğrenci tarafından ilgili dekanlığa, müdürlüğe veya hazırlık sınıfı
koordinatörlüğüne sınav sonuçlarının ilanından sonraki beş iş günü içinde verilecek bir dilekçeyle ileri sürülebilir. Başvurular, ilgili kurullarca karara bağlanır.
Sınavlarda kopya
MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren
öğrenciye, o sınavda sıfır puan verilir. Bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzinler ve İzinli Sayılma
Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin,
ilgili dekanlık ya da müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl
izin verilebilir. Öğrencilerin izin istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için, hazırlık sınıfı koordinatörlüğünün görüşü alınır. Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve
tüm öğretim süresince, toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Bu öğrenciler, öğretim ücretlerinin
tamamını öderler.
(2) İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzin istekleri; zorunlu nedenler
dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, her yarıyıl, ders ekleme-silme süresinin son gününe
kadar yapılır. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hâli sona
eren ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süreler için izinli sayılırlar.
(3) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu
hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, izin dönüşü
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
(4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Senato kararı ile derslerden ve sınavlardan
izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, o dönemde giremedikleri sınavlardan, mazeret sınavına alınırlar.
Eğitim amaçlı izin
MADDE 35 – (1) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya
burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırma gibi imkânların doğması
durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler,
öğretim süresine dâhil olup, bu konudaki başvuruların, ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir.
İzinden dönüş
MADDE 36 – (1) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile yabancı dil hazırlık sınıfındakiler hariç, iki yarıyıl izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine
devam etmek istemeleri durumunda, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvurmaları gerekir.
Hastalık izni
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğrenim süresinde ortaya çıkan sağlık mazeretlerini hekim raporu ile belgelemeleri zorunludur. Raporlarını ilgili akademik birime rapor
düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde teslim eden öğrencilerden sağlık mazeretleri
Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınavlarına girebilirler. Öğrenciler, rapor süresince
derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Öğrenciler raporlu oldukları günlerde devamsız sayılırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalar
Diploma verilme şartı
MADDE 38 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları
ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya
hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki
yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış
olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma eki, mezuniyet belgesi, not
durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Önlisans diploması
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık önlisans
programlarını tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.
(2) 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilere, istekleri hâlinde, en az dört yarıyılın bütün derslerini veya toplam
derslerin %60’ını başarmaları koşuluyla, önlisans diploması verilir.
Lisans diploması
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz
yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Tıp fakültesi
öğrencilerinden dördüncü yıldaki bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlara, istekleri hâlinde
tıp alanında lisans diploması verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci değişimi
MADDE 41 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer
yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.
Disiplin işlemleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disipline aykırı davranışları Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili birim kurul kararları uygulanır.
(2) Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programındaki farklılıklara ilişkin hususlar ile diğer konular, ilgili birimlerin ve Senatonun belirlediği esaslarla düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetmeliğin yayımı tarihinde
Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1982 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve
İşleyişine İlişkin Esaslar
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmesi çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile
bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, kurslar ve hizmet
içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek,
b) Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, restorasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili
rapor düzenlemek,
c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım,
üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak ve
işletmek,
ç) Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik
deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve
eğitim programları düzenlemek,
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d) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu
amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak
ve bu amaçla ilgili tesisleri işletmek,
e) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, proje, bakım
onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla
ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,
f) Mevcut fizikî kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,
g) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sınav, merkezî sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak,
ğ) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme
kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir muhasebe yetkilisi
olmak üzere beş kişiden oluşur.
Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu
yetkisini uygun gördüğü ölçüde, yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama
ve araştırma merkezi ile merkez müdürlerine devredebilir.
Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin)
TL’dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5/7/1983 tarihli ve
18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
ile 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

8 Şubat 2015 – Sayı : 29261

TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 5)
24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel
Tebliğinin (Seri No: 4) “Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı birinci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“I. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; "Devlet kamu hizmet ve
görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak
bir genel yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.
18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek
3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan
en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur." hükmü, 13 üncü
maddesinde; "(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları,
yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı,
sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban
puanını, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin
en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur." hükmü, 14 üncü maddesinde ise; "Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır." hükmü yer almaktadır.
Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşlarının
usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler,
DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir." hükmü, 23 üncü maddesinde ise; "Adaylar, ÖSYM
tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir…" hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda
(A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile kurumsal alım yapan kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
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2. Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Engelli vatandaşlarımızın memur statüsünde işe yerleştirme usul ve esasları 2/1/2014
tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilerek 7/2/2014 tarihli ve 28906
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet
Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.
Bu çerçevede;
A) Engelli memur istihdamıyla yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşlarının;
a) İlgili yılın Ekim ayı sonuna kadar engelli memur alım taleplerini,
b) Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakiben, ataması yapılanlar/yapılamayanlara ilişkin bilgileri,
c) Memur statüsünde istihdam ettikleri ve işten ayrılan engelli personele ilişkin bilgileri,
Web Kullanıcıları aracılığıyla elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığı (DPB)’na
ait internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının Engelli Personel İşlemleri bölümü üzerinden yapmaları, ayrıca (a)’da belirtilen engelli memur alımına ilişkin bilgilerin girişi yapıldıktan ve elektronik ortamda onaylandıktan sonra alınacak çıktıların ise ilgisine göre DPB’ye
yazı ile göndermeleri gerekmektedir.
B) Engellilerden Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin;
a) Engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin 30/3/2013 tarihli ve 28603
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun engelli sağlık kurulu raporu
almış olmaları,
b) İlköğretim mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte kura için başvuruda bulunmaları,
c) Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olanların ÖSYM tarafından yapılacak
EKPSS’ye girmeleri,
ç) Yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunmaları,
gerekmektedir.
3. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların Devlet Memurluğuna
Alınmaları
2828 sayılı Kanunun 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 1 inci maddesi uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan
çocukların istihdamında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Konu hakkında Devlet Personel
Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
Bu Yönetmeliğe göre;
a) 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında yerleştirme işlemleri merkezi
olarak yapılacak olup, kurumlarca ayrı ayrı sınav ve yerleştirme yapılması uygulamasına son
verilmiştir.
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b) Yerleştirme işlemlerine katılabilecek hak sahiplerinin tespiti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılacaktır.
c) Hak sahibi olabilmek için kişilerin:
1- Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
sosyal hizmet modellerinden yararlanmış olmaları,
2- Reşit oldukları tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam ediyor olmaları,
3- On sekiz yaşın doldurulduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği
tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlığa başvurmuş olmaları
gerekmektedir.
ç) Hak sahipleri 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer verilen istihdam hakkından yalnızca bir kez yararlanabileceklerdir. 2828 sayılı Kanun gereği kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro veya pozisyonlara her ne surette olursa olsun atananlar Kanun kapsamında
istihdam hakkını kullanmış sayılacaklardır.
Bu kapsamda yapılacak yerleştirme işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak
veya yaptırılacak olup, hak sahibi olanların yerleştirilmelerinde KPSS sonucuna göre yerleştirme ve kura sonucuna göre yerleştirme olmak üzere iki usulde yerleştirme yapılacaktır. Buna
göre;
1- Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri
KPSS sonuçlarına göre, ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura
sonucuna göre gerçekleştirilecektir.
2- KPSS sonucuna göre yerleştirme işlemlerinde öğretim düzeylerine uygun KPSS (B)
grubu puanları kullanılacaktır. Bu itibarla en az ortaöğretim (lise) mezunu olan adayların yerleştirme işlemlerine katılabilmeleri için KPSS’ye girmiş olmaları gerekmektedir.
3- İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının yerleştirilmeleri kura usulü ile yapılacağından bu kişiler KPSS’ye girmeyeceklerdir.
4- KPSS sonucuna göre yerleştirme memur unvanlı kadrolara, kura ile yerleştirme yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılacaktır. Ancak 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyon unvanı ve nitelik belirlemeleri mümkün bulunduğundan bu kamu kurum ve kuruluşlarının unvan
ve nitelik talepleri hak sahiplerinin nitelikleri ve öğrenim durumları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılacaktır.
5- Yerleştirme işlemleri için bir tercih kılavuzu yayımlanacak ve hak sahipleri bu tercih
kılavuzunda yer alan kadrolara tercihte bulunacaklardır.
4. Şehit Yakınları, Gazi, Gazi Yakınları ve Vazife Malullerinin Devlet Memurluğuna
Alınmaları
Şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve vazife malullerimiz, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu ve bu Kanuna istinaden 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan ve 9/5/2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre istihdamı sağlanacaktır.
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Bu düzenlemelerden yararlanabileceklerin kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri için
müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine yapılacaktır. Bakanlıkça
hak sahibi oldukları tespit edilenler Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve Başkanlıkça
hak sahipleri durumlarına uygun kadro ve pozisyonlara yerleştirilecektir.
5. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da
iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde,
başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.
6. Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı
Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü
yer almaktadır.
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile de herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarına ilişkin
düzenlemeler getirilmiştir.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların, anılan Kanunun mülga 98 inci maddesine uygun olarak
yeniden memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, yeniden memurluğa dönmek isteyen
emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
7. Ortak Açıklamalar
Bu Tebliğde belirtilen şekillerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur
kadrolarına ataması yapılacak olanlar, bu Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel ve özel
şartları taşımak zorundadırlar.
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; Devlet memurluğuna alımla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan
atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmaması ve ayrıca açıktan atanılacak boş kadro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine
getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde Devlet memurluğuna atanmak isteyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama
izni alınması veya atanmaları amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yazılı veya
sözlü başvuruda bulunmaları hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağından, bu yöndeki başvurular
dikkate alınmayacaktır.”
Tebliğ olunur.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2015/6)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğrudan tüketime veya daha ileri işlemeye sunulan peynirlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi,
taşınması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan, doğrudan insan tüketimine sunulan ve/veya üretim sonrası diğer ürünlere işlenmek üzere hammadde ya da yarı ürün
olarak kullanılan tüm peynirleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine,
b) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasına,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Beyaz peynir: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde
edilen telemenin, tekniğine uygun olarak işlenmesiyle üretilen, üretim aşamalarındaki farklılıklara göre taze veya olgunlaştırılmış olarak tanımlanabilen, çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren salamuralı peyniri,
b) Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş peynirler: İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşlar
tarafından üretim yeri, metodu ve karakteristik özellikleri açısından belgelendirilerek tescillenen peynirleri,
c) Çeşni maddesi: Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, tahıllar, şeker
ve şekerli mamuller, meyve ve sebzeler ile bunların suyu, konsantresi, püresi, ezmesi ile bal,
kahve, kakao, çikolata, baharat gibi yenilebilir ürünler ve bitkilerin yenilebilen kısımlarını,
ç) Çiğ süt: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğindeki çiğ süt kriterlerine uyan inek sütü, koyun sütü, manda sütü ve keçi sütü veya bunların karışımlarını,
d) Eritme peyniri: Telemenin, bir veya bir kaç çeşit peynirin, doğrudan doğruya veya
bu ürünlere gerektiğinde süt tozu, peyniraltı suyu tozu, tereyağı, krema gibi süt ürünleri katılarak elde edilen karışıma emülsifiye edici tuzlar ilave edilerek, karışımın pastörizasyon normunda veya daha yüksek sıcaklıklarda ve sürelerde ısıl işlem uygulanması ile elde edilen, dilimlenebilir veya sürülebilir nitelikler gibi çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren peyniri,
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e) Hammadde: Peynir üretiminde kullanılan toplam süt proteini/kazein oranı bozulmamış inek, koyun, keçi, manda sütleri ile bu sütlerin uygun orandaki karışımlarını, rekonstitüe
ve rekombine sütleri,
f) Haşlama: Telemenin en az 72 oC’lik tuzlu veya tuzsuz sıcak su içerisinde ya da sıcak
peyniraltı suyu içerisinde yoğrularak şekil verilebilecek homojen bir peynir hamuru haline getirildiği işlemi,
g) İçilebilir su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun insani tüketim amaçlı
suları,
ğ) Kaşar peyniri: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde
edilen telemenin tekniğine uygun olarak işlenmesi ile üretilen, üretim aşamalarındaki farklılıklara göre taze veya olgunlaştırılmış olarak tanımlanabilen ve çeşidine özgü karakteristik
özellikler gösteren telemesi haşlanan peyniri,
h) Koyulaştırılmış süt ve süt tozu: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süt Tozu Tebliğinde (Tebliğ No:
2005/18) tanımlanan koyulaştırılmış süt ve süt tozlarını,
ı) Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynir: Kullanımına izin verilen küf kültürleri ile
olgunlaştırılan, çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren peyniri,
i) Olgunlaşma: Her peynir çeşidinin kendine özgü yapı, tat ve aroma gibi özellikleri
kazanabilmesi için belirli koşullarda ve belirli bir sürede geçirdiği fiziksel, mikrobiyolojik, enzimatik değişimler ve etkileşimler sonucu oluşan biyokimyasal olayların tümünü,
j) Olgunlaştırılmış peynir: Olgunlaşma sürecinden sonra piyasaya arz edilen peynirleri,
k) Olgunlaştırılmamış/taze peynir: Üretim sürecinin sonunda olgunlaştırılmadan piyasaya arz edilen peynirleri,
l) Organik asit: 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde kullanımına izin verilen laktik asit, asetik
asit gibi asitleri,
m) Pastörizasyon: En az 72 °C’de 15 saniye uygulanan kısa süreli yüksek sıcaklık veya
en az 63 °C’de 30 dakika uygulanan uzun süreli düşük sıcaklık veya eşdeğer etkiyi sağlayan
diğer zaman-sıcaklık koşullarının kombinasyonunu içeren ve bu uygulamalardan hemen sonra
alkali fosfataz testi yapıldığında ürünlerin negatif reaksiyon gösterdiği ısıl işlemi,
n) Permeat: Sütün ultrafiltrasyon sürecinde membrandan geçen kısmını,
o) Peynir: Hammaddenin uygun bir pıhtılaştırıcı kullanılarak pıhtılaştırılması ve pıhtıdan peyniraltı suyunun ayrılmasıyla ya da sütün permeatının ayrılmasından sonra pıhtılaştırılmasıyla elde edilen, farklı sertliklerde ve yağ içeriklerinde, salamura ile ya da kuru tuzlama ile
tuzlanarak ya da tuzlanmadan, starter kültür kullanarak ya da kullanmadan, telemesi haşlanarak
ya da haşlanmadan, çeşnili ya da çeşnisiz olarak, tekniğine uygun olarak üretilen, olgunlaştırılmadan ya da olgunlaştırıldıktan sonra tüketilen, çeşidine özgü karakteristik özellikleri gösteren süt ürünlerini,
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ö) Peynir kabuğu: Peynirlerin olgunlaştırılması sırasında, peynir kalıbının dışında oluşan, düşük nem içeriğine sahip, duyusal özellikleri peynirin iç kısmından farklı olan daha sıkı
ve sert katmanı,
p) Peynir kaplaması: Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerin, olgunlaşmanın
herhangi bir aşamasında nemini düzenlemek, mikroorganizmalar ve diğer bulaşanlardan, taşıma
ve depolama sırasında oluşabilecek fiziksel hasarlardan korumak ve/veya özel bir görünüm
vermek amacıyla kullanılan, peynir olmayan, kolaylıkla peynirden ayrılabilen, gıda olarak tüketilmeyen koruyucuyu materyali,
r) Peynir mayası: İçeriğinde esas olarak ruminantlardan elde edilen hayvansal, bitkisel
kaynaklardan elde edilen bitkisel veya mikrobiyal kaynaklardan elde edilen ve kullanımına
izin verilen proteolitik enzimleri içeren pıhtılaştırıcıları,
s) Peynir yüzeyi: Dilimlenmiş, rendelenmiş veya doğranmış peynirlerin dış kısımları da
dahil olmak üzere peynirin kabuk oluşmuş dış katmanını veya kabuk oluşmamış dış kısmını,
ş) Peyniraltı suyu: Pıhtı kesimi sonrasında pıhtıdan ayrılan ve teleme dışında kalan sıvı
yan ürünü,
t) Peyniraltı suyu tozu: Peyniraltı suyundan suyun uzaklaştırılmasıyla elde edilen ve
son üründeki nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu toz ürünü,
u) Peyniraltı suyu peynirleri: Peyniraltı suyunda bulunan serum proteinlerinin belirli
asitliklerde ısıl işlem etkisiyle denaturasyonu ve pıhtılaştırılması sonrasında serumdan ayrılmasıyla elde edilen çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren ve taze olarak tüketilen lor
peyniri gibi peynirleri,
ü) Pıhtı: Sütün peynir mayası ya da organik asitler ve/veya starter kültür yardımıyla
asitliği artırılarak sıvı halden jel haline dönüştürülmesi ile elde edilen ürünü,
v) PYKN: Peynirin yağsız kütlesindeki yüzde nem oranını,
y) Retantant: Sütün ultrafiltrasyon sürecinde membrandan geçmeyen kısmını,
z) Salamura: İçilebilir su ve tuzun karışımı ile tekniğine uygun olarak hazırlanan çözeltileri,
aa) Salamuralı peynir: Tüketime kadar veya tüketiciye sunulmadan önce yeniden
ambalajlanıncaya kadar salamura içinde olgunlaştırılan ve/veya korunan peyniri,
bb) Starter kültür: Peynir üretiminde esas olarak asitliği artırmak ve peynire kendine
özgü tat, aroma gibi özellikleri kazandırmak amacıyla kullanılan, içeriğinde laktik asit bakterileri gibi belirli bakteriler, maya ve küfler bulunduran mikroorganizma kültürlerini,
cc) Termizasyon: Çiğ sütün işlenmeden önce daha uzun süre saklanabilmesini sağlamak
amacıyla 57 0C ile 68 0C arasında en az 15 saniye süre ile ısıtılması ve sütün ısıl işlemden
hemen sonra alkali fosfataz testinde pozitif reaksiyon gösterdiği işlemi,
çç) Teleme: Pıhtıdan peyniraltı suyunun ayrılması ile elde edilen ürünü,
dd) Telemesi haşlanan peynirler: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde edilen telemenin fermantasyon işleminden sonra tuzlu veya tuzsuz sıcak su içerisinde ya da sıcak peyniraltı suyu içerisinde haşlanmasıyla üretilen örgü peyniri, dil peyniri,
abaza peyniri ve kaşar peyniri gibi peynirleri,
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ee) Tereyağı: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ
Tebliği (Tebliğ No: 2005/19) kapsamında tanımlanan tereyağını,
ff) Tulum peyniri: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde
edilen telemenin fermantasyonunu takiben ufalanıp tuzlanması, daha sonra gıdaya temasa uygun bir ambalaj malzemesine veya deri tulumlara sıkıca basılarak üretilen ve olgunlaştırıldıktan
sonra piyasaya arz edilen çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren peyniri,
gg) Tuz: 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliğinde tanımlanan tuzları,
ğğ) Ultrafiltrasyon: Sütün konsantre edilmesi amacıyla kullanılan, molekül boyutlarıyla
ayrım yapan ve basınç altında uygulanan filtrasyon yöntemini,
hh) Üretim tarihi: Taze peynirlerin ambalajlandığı, olgunlaştırılmış peynirlerin ise olgunlaşmaya alındığı tarihi,
ıı) Yabancı madde: Peynir üretiminde kullanımına izin verilen bileşenler dışında peynirde bulunabilecek her türlü organik ve/veya inorganik maddeyi,
ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıdaki gibidir.
a) Peyniraltı suyu peynirlerinin üretiminde yağı standardize etmek amacıyla krema ve
randımanı artırmak amacıyla da süt kullanılabilir. Ancak toplam protein içeresindeki serum
protein oranı %75’in (m/m) altında olmaz.
b) Peynire işlenecek süt, çiğ olarak peynire işlenebileceği gibi termizasyon, pastörizasyon veya daha yüksek sıcaklıklarda uygulanan bir ısıl işlemden sonra da peynire işlenebilir.
c) Çiğ sütten veya termizasyon işlemi uygulanan sütlerden üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirler taze olarak piyasaya arz edilemez. Bu peynirler üretimden sonra en az 4 ay
uygun koşullarda olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilir.
ç) Taze olarak tüketilen peynirlere işlenen çiğ sütler, en az pastörizasyon normlarında
bir ısıl işleme tabi tutulur.
d) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan ürünlerin üretiminde nişasta ve nişasta bazlı ürünler, soya ve soya ürünleri, süt yağı dışındaki hayvansal yağlar, jelatin, bitkisel yağlar ile süt
proteini dışındaki proteinler kullanılmaz. Sadece aromalı ve/veya çeşnili taze peynirlerde stabilizör amaçlı olarak nişasta, teknolojinin izin verdiği miktarda kullanılabilir.
e) Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirlerin küflendirme işlemleri, kontrollü iklimlendirme sağlanabilen ve hijyen koşulları uygun yerlerde yapılır.
f) Eritme peynir üretiminde kullanılan peynirler bu Tebliğe uygun olur.
g) Peynirlerin nem ve tuz içerikleri Ek-4’e uygun olur.
ğ) PYKN “[Peynirdeki nem miktarı(g)/( Peynirin toplam ağırlığı(g)-peynirin yağ miktarı(g) )]x100” formülüne göre hesaplanır.
h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan peynirlere, onaylı işletmelerde veya son tüketiciye
sunulurken satış esnasında, dilimleme, rendeleme ve ufalama gibi fiziksel işlemler uygulanabilir.
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ı) Bu Tebliğ kapsamında yer alan peynirlerden onaylı işletmelerde rendeleme ve ufalama gibi fiziksel işlemler uygulanan peynirler, birbirleri ile karıştırılarak piyasaya arz edilemez.
i) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan peynirler, olgunlaşma durumuna göre Ek-2’ye uygun olarak sınıflandırılır.
j) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan peynirler, yağ içeriğine göre Ek-3’e uygun olarak
sınıflandırılır.
k) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan peynirler, sertliklerine göre Ek-1’e uygun olarak
sınıflandırılır.
l) Üretiminde çeşni maddesi kullanılan peynirlerde, bileşiminde doğal olarak bulunması
gereken süt yağına ilave olarak kullanılan çeşni maddesinden kaynaklı ve kullanılan çeşni maddesi ile orantılı olacak miktarda bitkisel yağ ve nişasta bulunabilir.
m) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde peynirler için geçen yüzey uygulamaları, sadece olgunlaştırılmış peynirlerin kabuğunun dış yüzeyine uygulanır.
n) Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirlerin üretiminde kullanılacak küf kültürleri
ve kullanım şartları Bakanlıkça belirlenir.
o) Kaşar peyniri üretiminde emülsifiye edici tuz kullanılmaz.
ö) Peynir üretiminde kullanılan sütün standardizasyonunda, süt kreması, peynir altı
suyu kreması, yayık altı kreması, koyulaştırılmış süt ve süt tozu, kuark seperatörü konsantratı,
süt proteinleri, tereyağı ve sadeyağ kullanılabilir.
p) Teleme ve/veya peynir, ileri düzeyde işlenmiş peynir üretiminde hammadde olarak
kullanılabilir.
r) Peynir üretiminde, peynirlere kendine özgü tat, yapı, aroma gibi özellikler kazandırmak amacıyla starter kültürler kullanılabilir.
s) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin
ikinci fıkrası kapsamındaki bölgelerde asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek üretilen telemeler, bu Tebliğ kapsamında onaylı bir işleme tesisinde olgunlaşma ve haşlama gibi işlemlerin uygulandığı peynirlerin üretiminde kullanılabilir.
ş) Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş peynirler, yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı
olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edilir.
t) Yöresel/ülkesel adları ile bilinen peynirler için bu Tebliğde ve yatay gıda kodeksinde
hüküm bulunmayan hususlarda, öncelikle ilgili ulusal standart, ulusal standardın bulunmaması
durumunda ise uluslararası standartlar dikkate alınır.
Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan peynirlerde kullanılan katkı maddeleri,
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Veteriner ilaç kalıntıları
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan peynirlerdeki farmakolojik aktif maddelerin kalıntı miktarları, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
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Koksidiyostat ve Histomonostat kalıntıları
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki koksidiyostatların ve histomonostatların miktarları 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olur.
Aroma vericiler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan peynirlerde kullanılan aroma vericiler,
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde
yer alan hükümlere uygun olur. Bu genel kurallara ek olarak bu Tebliğ kapsamında yer alan
ürünlerde koyun sütü aroması, keçi sütü aroması ve tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri
aroma vericileri kullanılmaz.
Bulaşanlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Pestisit kalıntıları
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,
25/8/2014 tarihli ve 29099 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Hijyen
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun üretilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan peynirler; sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.
Ambalajlama
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.
(2) Tulum Peyniri üretiminde kullanılan deri tulumlar koyun, keçi ve buzağıdan elde
edilir.
a) Deri tulumlar her türlü zoonoz enfeksiyondan ari, peynire ağır metal ve yabancı madde
bulaşması yapmayacak şekilde temiz ve kuru olur.
(3) Olgunlaştırılmış peynirlerin üretim veya nihai tüketiciye sunulmaları sürecinde kaplanmaları durumunda bu kaplamalar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun olur.
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(4) Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan peynirler, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer
alan hükümlere uygun bir malzemeye konularak tüketiciye arz edilir.
Etiketleme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi; 29/12/2011 tarihli
ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.
a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan ürün
adlarına veya coğrafi işaret olarak tescil edilmiş adlarına göre piyasaya arz edilir. Bu şekilde
bir adlandırma yoksa, yöresel veya ülkesel adlarına uygun olarak piyasaya arz edilebilir.
b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan peynirler süt yağı miktarlarına göre Ek-3’e göre sınıflandırılır ve yağlılık sınıfı, etiket bilgilerinde ürün adıyla aynı yüzde ve aynı puntoda kolay
görülebilecek şekilde belirtilir.
c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan peynirler, olgunlaşma durumuna göre Ek-2’ye göre
sınıflandırılır ve bu durum etikette ürün adı ile birlikte belirtilir.
ç) Peynirlerin etiketinde, “köy peyniri”, “geleneksel peynir”, “doğal peynir”, “çiftlik
peyniri” gibi ibarelere/nitelemelere yer verilmez.
d) Peynirlere uygulanan fiziksel işlem etiket bilgilerinde belirtilir.
e) Üretiminde çeşni maddesi kullanılan peynirlerin etiketinde çeşni maddesinin adı ürün
adıyla birlikte belirtilir.
f) Peynir üretiminde kullanılan sütün tek bir türe ait olması durumunda türün adı peynir
adı ile birlikte belirtilebilir. Bu ürünlerde hayvan türünün görselleri etikette kullanılabilir.
g) Peynir üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kullanılması durumunda kullanılan sütün elde edildiği türlerin adları, ürün adının yanında “koyun, keçi ve
inek sütlerinden üretilmiştir” gibi ifadelerle belirtilir. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun,
keçi gibi türlere ait görsellere yer verilmez.
ğ) Bu Tebliğ kapsamında olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerin etiketlerinde
son tüketim tarihine ilave olarak gün/ay/yıl olarak üretim tarihi de belirtilir.
h) Prosesinde pastörizasyona eşdeğer bir ısıl işlem bulunmayan çiğ sütten veya termizasyon işlemi uygulanan sütlerden üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirlerin etiketlerinde
“çiğ sütten üretilmiştir” ibaresi ürün adı ile aynı yüzde ve Ek-5’in bir numaralı bendinde tanımlanan x-yüksekliğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak
yazılır.
ı) Bu Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen peynirlerden kuru maddede süt yağı içeriği
% 25’ten daha az olanlarda yağı azaltılmış veya benzeri ifadeler kullanılabilir. Bu peynirlerin
süt yağı miktarı etiketin ön yüzünde ürün adı ile birlikte Ek-5’in iki numaralı bendinde tanımlanan x-yüksekliğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak “kuru
madde de en çok % ….süt yağı içerir” şeklinde belirtilir. Bu peynirlerde Ek-3’te belirtilen yağ
sınıflandırması kullanılmaz.
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i) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğ
kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde peynirin piyasaya sunulduğu biçimine, üretim tekniğine, şekline ve kullanım amacına göre “tost peyniri”, “süzme/ultrafiltrasyon”, “üçgen” gibi
ibareler kullanılabilir.
j) En az 120 gün süre ile olgunlaştırılarak üretilen kaşar peynirlerinde “eski” ifadesi
kullanılabilir.
k) Yöresel/ülkesel adları ile bilinen peynirler, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak kaydıyla bu isimlerle piyasaya arz edilebilir.
l) Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerin etiketinde olgunlaştırma süresi “üretim
tarihinden itibaren en az … gün olgunlaştırılarak piyasaya arz edilmiştir” şeklinde belirtilir.
m) Küf kültürleri ile olgunlaştırılarak üretilen peynirlerin etiketinde “……….küf kültürleri kullanılarak olgunlaştırılmıştır.” ibaresi yer alır.
Taşıma ve depolama
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki
kurallara uyulur.
(2) Bu Tebliğde tanımlanan peynirler muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz
edilmesi sürecinde 10oC’nin altındaki sıcaklıklarda tutulur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve analizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.
İdari yaptırım
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri bu Tebliğ hükümlerine 31/12/2015 tarihine kadar uymak mecburiyetindedir.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından
1/1/2016 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler 31/12/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.
(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından
1/1/2016 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve son tüketim tarihi bir yıldan fazla olan peynirler
31/12/2017 tarihine kadar piyasada bulunabilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sayı : 29261

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/42
Karar No
: 2014/6
Sanık
: RAMAZAN ÇAPAR-Ali ve Gülendam oğlu 10/01/1965 doğumlu, Malatya
İli Yazıhan İlçesi Buzluk nüfusuna kayıtlı, Millet Mahallesi Yüksekoba
Kentevleri 70/22 Yıldırım/Bursa
Suç
: Dolandırıcılık
Suç Tarihi : 24/11/2006
Karar Tarihi : 09/01/2014
Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitamında:
HÜKÜM ÖZETİ
1 - TCK.nun 157/1,62,5237 sayılı TCK.nun 52/2, 50/1-a,52/252/4 maddeleri,
2 - 500.00 TL. PARA CEZASI, 6.000.00 TL PARA CEZASI-55,10 TL mahkeme
masrafının sanıktan tahsiline,
Gıyabı karar yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı
Yasanın 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren (15) gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde sanık tarafından yasal
yollara başvurulmadığı takdirde, kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan masrafının sanıktan alınacağı
ilanen tebliğ olunur.
11837

—— • ——



İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/312
Karar No : 2014/71
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 11/02/2014 tarihli ilamı ile 142/1.b.1
maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN
YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.
MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Naser ve Leila oğlu, 1948 doğumlu,
Filistin uyruklu İBRAHİM BINABDULLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında
yokluğunda verilen 11/02/2014 tarihli gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
11836
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
ESAS NO
: 2007/626
KARAR NO : 2008/215
Arkadaşının parasını çalmak (2 kez) suçundan hükümlü Hüseyin ve Şevike Oğ. 1986
D.lu, İzmir Tire Gökçen/Kahrat Ky. Nfs. Kyt.lı Hasan ÇELEBİLER hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri
Mahkemesinin 05.03.2008 gün ve 2007/626-2008/215 Esas ve Karar sayılı duruşmasız işlere ait
kararıyla;
Sanık J.Er Hasan ÇELEBİLER hakkında Mahkememizce 09.08.2007 gün ve 2007/626422 esas karar sayılı karar ile verilmiş ve 29.08.2007 tarih ile kesinleşmiş olan üç biner Yeni Türk
Lirası adli para cezasının İNFAZININ DURDURULMASINA,
Mahkeme kararının hüküm kısmındaki "neticeten üç bin Yeni Türk Lirası adli para cezası
ile cezalandırılmasına" cümlesine müteakip;
"Sanık hakkında Mahkememizce 09.08.2007 gün ve 2007/626-422 esas karar sayılı karar
ile verilmiş ve 29.08.2007 tarih itibariyle kesinleşmiş olan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 5728
SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK C.M.K.nun 231/5. MADDESİ UYARINCA GERİ
BIRAKILMASINA,
Sanığın beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, bu süre için herhangi bir
yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına,
Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan
hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği; denetim süresi içinde kasten
yeni bir suç işlemesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı; ancak mahkemenin sanığın
durumunu değerlendirerek cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine
yada koşulların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek
yaptırımlarına çevrilmesine karar verilerek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabileceğini sanığa
tebliğine" fıkralarının ilave edilmesine karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde
bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
11107

—————

ESAS NO
: 2012/395
KARAR NO : 2013/507 Müt.
Firar suçundan sanık Mustafa ve Nerime Oğ. 1991 D.lu, Antalya Aksu Cihadiye Mah.
Nfs. Kyt.lı Abdurrahman BİDAV hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 04.06.2013 gün ve
2012/395-2013/507 Müt. sayılı kararıyla;
Mahkememizin 21.05.2012 tarihli, 2012/395-204 E-K sayılı kararıyla hükümlü
Abdurrahman BİDAV hakkında "Firar" suçundan yapılan yargılama sonunda hükümlünün 5 ay
hapis cezasının İNFAZ EDİLMEMESİNE ve bu hükmün,
"Sanık Shh. Er Abdurrahman BİDAV'ın 19.02.2012-07.03.2012 tarihleri arasında firar
suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın altı haftalık süre içerisinde kendiliğinden birliğine katılmış olması nedeni ile
As.C.K.'nun 73'üncü maddesi uyarınca cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
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Sanığın duruşmalardaki iyi hâli ve pişmanlığı lehine takdiri hafifletici sebep kabul
edildiğinden T.C.K.'nun 62 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak
NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 07.03.2012-09.03.2012 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği ve
hürriyetini bağlayan sürelerin T.C.K.'nun 63'üncü maddesi uyarınca hükümlülük süresinden
İNDİRİLMESİNE,
CMK.'nın 231/5'inci maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINA, CMK.'nın 231/7'inci maddesi uyarınca sanık hakkında verilen hapis
cezasının ERTELENMESİNE VE PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
CMK.'nın 231/8'inci maddesi gereğince sanığın beş yıllık denetim süresine tabi
TUTULMASINA, Sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren YER
OLMADIĞINA, Sanığın beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde
hükmün AÇIKLANMASINA, aksi takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan
kaldırılarak davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE,"
ŞEKLİNDE UYARLANMASINA,
353 S. Yasanın 197 ve 202, CMK.'nın 231/12'nci maddeleri uyarınca kararın tebliğinden
itibaren bir hafta içerisinde Mahkememize veya diğer adli makamlara verilecek dilekçöyle veya
tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapılacak sözlü müracaatla, asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine veya tutuklular yönünden
zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı
veya sözlü müracaatla İstanbul-Kuzey Deniz Saha K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık
olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi
de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ
olunur.
11108

—— • ——

İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu duruşmasız işlere Ait Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün
sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılma isteği
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüğüne yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden
en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak
suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 2002/ 896-862 ile 2012/ 421 Müt.
Karar Tarihi
: 31/12/2012
Suç
: İzin Tecavüzü
Uygulanan K.Md : As C.K. nun 66/1-b, 765 Sayılı TCK.nun 59/2,647 S.K.nun 4421
S.K.nun ile değişik 4. Md. suç tarihine göre 4421 S.K. nun 5. Md.
uyarınca ve TCK’nun 30/2 ile 5335 S.K. nun 22. Md. ve 5252
S.K.nun 8. 637üncü maddeleri.
Sanık Kimliği
: Kurtuluş Bulat: Durmuş ve Keziban 1979 D.lu, Ankara/
Şereflikoçhisar Yazısöğüt Mah-Ky. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No:
12853247754)
Karar
: 1800,00 TL. (SEKİZ BİN YÜZ TÜRK LİRASI) Adli Para Cezası.
10803
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 4 ADET MUHTELİF MARKA
TAŞIT SATILACAKTIR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden:
1 - İhalenin Konusu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde
yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde ekonomik ömrünü doldurmuş toplam 4 adet taşıt
mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.
2 - Taşıtlara Ait Bilgiler
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde Satılacak Taşıt Listesi
Sıra

Kurum

No

No

Plaka No

1

B-3313

26 LA 163

Pick-Up

Ford Ranger

2000

7.500,00 TL

2

B-3280

26 LA 999

Kamyonet

Fargo PD 250

1998

12.000,00 TL

3

K-2961

26 AL 471

İtfaiye

Ford Cargo 2014

1988

20.000,00 TL

4

K-2875

26 LA 341

Kamyon (Da.)

Man 26.281

1985

10.000,00 TL

Markası

Cinsi

Modeli

TOPLAM

Muhammen

Teminat

Bedeli

% 10

49.500,00 TL

3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri
a) İhalenin yapılacağı adres

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor
İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka/Seyitgazi/ESKİŞEHİR

b) Son teklif verme tarihi/saati
(İhale tarihi/saati)

: 25.02.2015 - 13:30

c) Telefon Numarası

: 0222 681 22 00

d) Faks Numarası

: 0222 681 22 02

e) Elektronik Posta Adresi

: kirkatic@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı

: Yalçın SAKARYA-Mekanik Bakım ve Onarım
Birim Sorumlusu

4 - İhaleye Katılabilme Şartları
4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif
mektubunu,
4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta
adresini gösteren belgeyi,
4.3. Teklif Sahibinin,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
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b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesini,
4.5. Taşıt Görme Belgesini,
4.6. Satış ihalesi yapılacak taşıta ait eti numarasının da belirtildiği teklif edilen fiyatın %
10’u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise İşletme
muhasebe birimine yatırıldığına dair alındı belgesini,
4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,
4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Taşıt
Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine;
“EÖD 4 ADET MUHTELİF MARKA TAŞITLARIN SATIŞI” ve ihaleyi yapan idarenin açık
adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ Kırka Seyitgazi/ESKİŞEHİR” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli
tarafından imzalanıp kaşelenecektir.
4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak
şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da
gönderebilirler.
4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen
teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
5 - Şartnamenin Temin Yeri
Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak
temin edilebilir.
a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970
Kırka/Seyitgazi/ESKİŞEHİR
b)

İhale

dokümanının

görülebileceği

ve

temin

edileceği

internet

adresi:

www.etimaden.gov.tr
6 - Diğer
6.1. Taşıtların tamamı veya bir kısmı için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda
teklifte

bulunulan

taşıtların

muhammen

bedelinin

altındaki

teklifler

değerlendirmeye

alınmayacaktır.
6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine
satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan
sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla
olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

947/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 29.01.2015 Karar No: 6779
ŞİRKETİN:
- TİCARİ UNVANI
: Turkish Petroleum International Company Ltd.
- MERKEZ ADRESİ
: Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS
UK
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Cad. No.27 Söğütözü, ANKARA
- MÜRACAAT TARİHİ
: 09.06.2014, 05.12.2014
RUHSATIN:
- MAHİYETİ
: Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Turkish
Petroleum International Company Ltd.'ye verilmiş olan
AR/TPI/4905, 4906 hak sıra no.lu iki adet ruhsatın 6491
sayılı Türk Petrol Kanunu'nun Geçici 1 'inci maddesinin
2'nci fıkrasına göre intibakının yapılması.
- VERİLİŞ TARİHLERİ VE
YÜZÖLÇÜMLERİ:
Ruhsat No

Yüzölçümü (hektar)

Veriliş Tarihi

AR/TPI/4905

44.138

21.07.2011

AR/TPI/4906

45.516

21.07.2011

- İNTİBAKTAN SONRAKİ
PAFTA NUMARALARI ve
YÜZÖLÇÜMLERİ:
Pafta No

Yüzölçümü (hektar)

AR/TPI/K/M48-C3

15.346

AR/TPI/K/N48-b2, b3

30.767

AR/TPI/K/N49-A

56.595

- KAPSADIĞI İL
: Şırnak
KARAR:
Turkish Petroleum International Company Ltd.'nin sahip olduğu AR/TPI/4905, 4906 hak
sıra no.lu iki adet petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun Geçici l'inci maddesinin 2'nci fıkrasına ve Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Geçici 2'nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar
bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.
Turkish Petroleum International Company Ltd.'ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6,
7 ve 22'nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, yukarıda pafta
numaralan belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı
karşılığı "Yatırım Teminatı"nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl
süreler ile üç adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.
1017/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu
AR/TPO/3545 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili
olarak ARİ/TPO/K/L43-c3-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 22.01.2015
tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin
14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
1018/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Mardin ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4984 hak sıra numaralı 1
adet petrol arama ruhsatını 30.01.2015 tarihinde terk etmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
1019/1-1
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Antalya Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGATTIR
Soner SEFİ isimli şahıs adına Müdürlüğümüzde işlem gören 04.06.2014 tarihli
14070100IM002006 sayılı Geçici İthalat Beyannamesi muhteviyatı "Klima Gazı" ticari tanımlı
eşyaların yed i emin olarak bulunduğu depoda eksik çıktığı anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük
Kanunu'nun 236/1 maddesi uyarınca 7.552,86-TL tutarında 14CK070100806 sayılı 29.09.2014
tarihli Para Cezası Kararı tanzim edilmiştir.
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın
yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat
Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
988/1-1

—— • ——

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGATTIR
9250399247 vergi numaralı VOLKAN TEKSTİL İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
adına onaylı, 21/07/2011- IM040967 ve IM040970 tarih sayılı beyannameler muhteviyatı eşyalar
için, 601.902,64.-TL tutarına 26/11/2014-3680 tarih sayılı para ceza kararı için tanzim edilen ve
beyanname kapsamı eşyaların için tahakkuk edilen vergi ve resimler tutarı olan 152.194,50.-TL
amme alacağın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı
A.A.T.U.H. Kanunun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde
yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
28.ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat
Tüzüğü'nün 46. ve 47.maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra
Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İlan olunur.
987/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR
0010650592 vergi numaralı ABİDİNOĞULLARI TEKSTİL İNŞAAT GIDA İTH. İHR.
SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. adına onaylı, 21/07/2011-IM040975 tarih sayılı beyanname
muhteviyatı eşyalar için, 05/06/2012- 2151 tarih sayılı para ceza kararı için tanzim edilen
16/07/2014-1674775 tarih sayılı 434.218,14.TL tutarındaki ÖDEME EMRİ ve 217.109,07.-TL
tutarındaki 10/07/2014-2163 tarih sayılı para cezası kararı ile beyanname kapsamı eşyaların için
tahakkuk edilen vergi ve resimler tutarı olan 217.109,07.-TL amme alacağın tebliğ tarihinden
itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun hükümlerine
göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi
tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen
tebliğine, ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47.maddeleri ile
49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ
edilmiş sayılacağı hususu İlan olunur.
986/1-1
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/7152
Ankara İli, Polatlı ve Haymana İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın “Sakarya
Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar
2015/7199
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Belirlenmesi Hakkında Karar
2015/7224
Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı
Olarak, Afyonkarahisar İlinde Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü
ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (3) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7226
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Afşin Sağlık
Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2015/7227
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Sıtkı Koçman Yabancı
Diller Yüksekokulunun Adının Yabancı Diller Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi
Hakkında Karar
2015/7228
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar
Fakültesinin Adının Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında
Karar
2015/7229
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Spor
Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2015/7231
2015 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Su İşleri Projesi Kapsamında
Karaman-Başyayla Göleti ve Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
— Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve
Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik
— Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
— Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
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TEBLİĞLER
— Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)
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