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YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETİ
ARASINDA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ALANINDA TİCARET, YATIRIM VE
İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6604

Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 11 Mart 2013 tarihinde Stokholm’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım
ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ
ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6605

Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 15 Ağustos 2014 tarihinde Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrinde
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 192. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE
VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6606

Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 10 Eylül 2012 tarihinde Piriştine’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6607

Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 13 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA
BÜKREŞ’TEKİ YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VE İSTANBUL’DAKİ
DİMİTRİE CANTEMİR ROMEN KÜLTÜR ENSTİTÜSÜNÜN İŞLEYİŞİ VE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6608

Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 19 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve
İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETİ
ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 10/2/2015

Kanun No. 6609

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 3 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA
İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 10/2/2015

Kanun No. 6610

MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Singapur’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015

—— • ——
NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI SÖZLEŞMESİNDE
DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 10/2/2015

Kanun No. 6611

MADDE 1 – (1) 4-8 Temmuz 2005 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen Diplomatik Konferans’ta kabul edilen “Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik”in
beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2015
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Şubat 2015

69471265-305-1990
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Şubat 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan
Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Şubat 2015

68244839-140.03.66-159
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1990 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Şubat 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan
Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN

—— • ——

CUMHURBAŞKANI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/5
Prof. Dr. Mustafa İSEN’in istifası nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi uyarınca, Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Fahri KASIRGA seçilmiştir.
26/2/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/6
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI yeniden atanmıştır.
26/2/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Avrupa Birliği Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/74
1 – Açık bulunan Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine Halil İbrahim
ÇETİN’in atanması, 4457 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.
26/2/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Volkan BOZKIR

Başbakan

Avrupa Birliği Bakanı

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/48
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kurullar Sekreteryası
Dairesi Başkanlığına Gülhanım EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
26/2/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Cevdet YILMAZ

Başbakan

Kalkınma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/98
1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı 7 (yedi) yedek subay askerî hâkimin, karşılarında
gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 16'ncı ve
EK-3'üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/2/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
İsmet YILMAZ
Başbakan
Millî Savunma Bakanı
2’nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Recep GÜNGÖR, Ankara, 357-7187,
30.11.2014, 2’nci Kor. K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına – GELİBOLU.
2’nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Murat OLUK, Kırıkkale, 357-7268, 30.11.2014,
2’nci Kor. K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına – GELİBOLU.
2’nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Yakup TAŞKIN, Erzurum, 357-7141,
30.11.2014, 2’nci Kor. K.lığı As.Sav.lığı As. Sav.Yrdc.lığına – GELİBOLU.
7’nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Nazım BALABAN, Kahramanmaraş, 3577277, 30.11.2014, 7’nci Kor.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına – DİYARBAKIR.
9’uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Kenan DOĞAN, Kars, 357-7232, 30.11.2014,
9’uncu Kor.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına – ERZURUM.
K.Yrdc.lığı ve BHHM’leri K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hasan Hüseyin GÜLER,
Ankara, 357-7002, 30.11.2014, K.Yrdc.lığı ve BHHM’leri K.lığı As.Sav.lığı As.
Sav.Yrdc.lığına-DİYARBAKIR.
K.Yrdc.lığı ve BHHM’leri K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Burak BOZKURT, Adana,
357-7007, 30.11.2014, K.Yrdc.lığı ve BHHM’leri K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığınaDİYARBAKIR.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1097
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar
Yardımcılığına Talat AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
26/2/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Lütfi ELVAN
Başbakan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması
zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen
sigortaları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Zorunlu sigortalar: Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan
sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.
“Uygulamada öncelik sırası ve uygulama esasları
MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin olarak uygulamada
öncelik sırası Müsteşarlıkça belirlenir.
(2) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin olarak sigorta poliçesi teklifi vermek zorundadırlar.
(3) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalar konusuna dahil herhangi bir rizikoyu kapsam dışı bırakacak şekilde veya poliçe
tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlama ve komisyon tespiti yapamazlar.
(4) Söz konusu zorunlu sigortalara ilişkin portföylerinde Müsteşarlığın belirleyeceği
esaslar çerçevesinde dengesizlik bulunan sigorta şirketleri hakkında, Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tedbir uygulamaya Müsteşarlık yetkilidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “01/01/2015” ibaresi
“01/04/2015” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/8/2014

29083
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA
DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere
ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi
amacıyla Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından sunulacak olan evde sağlık hizmetlerinin teşekkül ettirilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemek; bu hizmetlerin, sosyal devlet anlayışına uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlığa bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunan ve
bu hizmetin sunulmasıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile bunların hizmetle ilgili bütün faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanununun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci ve 40 ıncı
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADSM: Kamu hastaneleri birliklerine bağlı olarak faaliyet gösteren ağız ve diş sağlığı
merkezini veya hastanesini,
b) Aile hekimi (AH): Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın,
her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde
gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerini,
c) Aile sağlığı elemanı (ASE): Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak
çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire,
ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
ç) Aile hekimliği birimi (AHB): Bir hekim ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan,
aile hekimliği hizmetlerinin verildiği sağlık birimini,
d) Bakan: Sağlık Bakanını,
e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Birim: Evde sağlık hizmetini sunmak üzere Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşları bünyesinde teşekkül ettirilen birimi,
g) Ekip: Birim tarafından oluşturulan ve evde sağlık hizmetini birlikte sunmakla görevlendirilen, konu ile ilgili eğitim almış olan sağlık personelini ve diğer personeli,
ğ) Evde sağlık hizmeti: Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı
olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini,
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h) Evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonu: İlde sunulan evde sağlık,
evde bakım ve destek hizmetlerinin koordinasyonu için valilik bünyesinde oluşturulan komisyonu,
ı) Genel müdürlük: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
i) Genel sekreter: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı kamu hastaneleri birliğinin en üst yöneticisini,
j) Hasta: Yaşam kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti almak üzere
talepte bulunan bireyi,
k) Hasta nakil ambulansı: Hastanın evden sağlık kurumuna veya sağlık kurumundan
eve nakli gerektiğinde kullanılmak üzere 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre
tescil edilmiş ambulansı,
l) HSBS: Halk Sağlığı Bilgi Sistemini,
m) Koordinatör genel sekreter: Bünyesinde birden fazla kamu hastaneleri birliği olan
illerde hizmetlerin koordinasyonu ile görevlendirilen kamu hastaneleri birliği genel sekreterini,
n) Koordinasyon merkezi: Evde sağlık hizmetleri kapsamındaki başvuruların karşılandığı ve kayda alındığı; ildeki tüm evde sağlık hizmet birimleri, toplum sağlığı merkezleri ve
aile sağlığı merkezleri ile irtibatı sağlayacak santral donanımı ve özel telefon hattı bulunan;
evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyen ve buna göre yönlendirmesini
yapan; evde sağlık birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayan; halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmetleri iletişim ve koordinasyon merkezini,
o) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
ö) Merkez koordinasyon komisyonu: Evde sağlık, evde bakım ve destek hizmetlerinin
ülke düzeyinde koordinasyonu ve hizmet sunumu sırasında ortaya çıkabilecek sorunların ilk
elden çözümü için Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinden oluşturulacak olan komisyonu,
p) Müdür: Halk sağlığı müdürünü,
r) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,
s) Sağlık kuruluşu: Evde sağlık hizmeti vermek üzere bu Yönetmeliğe uygun olarak
yetkilendirilen toplum sağlığı merkezlerini, kamu hastaneleri birliklerine bağlı hastaneler ile
ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerini,
ş) Sorumlu diş tabibi: Evde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bir ekip anlayışı içerisinde
planlaması ve uygulanmasını sağlamak amacıyla genel sekreter tarafından evde sağlık biriminin
sorumlusu olarak görevlendirilen diş tabibini,
t) Sorumlu idareci: Evde sağlık hizmetinden sorumlu olan halk sağlığı müdür yardımcısını ya da başhekim yardımcısını,
u) Sorumlu tabip: Evde sağlık hizmetlerinin bir ekip anlayışı içerisinde planlaması ve
uygulanmasını sağlamak amacıyla müdür/genel sekreter tarafından evde sağlık biriminin sorumlusu olarak görevlendirilen tabip ya da uzman tabibi,
ü) Toplum sağlığı merkezi (TSM): Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi
ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek
için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici
ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık
kuruluşunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Evde Sağlık Hizmetlerinin Teşkili, Sevk ve İdaresi
Evde sağlık hizmetlerinin teşkilatlanması
MADDE 5 – (1) Evde sağlık hizmetleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşları bünyesindeki
eğitim ve araştırma hastaneleri, genel hastaneler veya dal hastaneleri, ADSM’ler ve TSM’ler
bünyesinde kurulan birimler ve AHB’ler vasıtası ile sunulur.
(2) Evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan müdürlük; ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, birimlerin bağlı olduğu kurumların il teşkilatları müştereken sorumludur.
(3) Hizmetin yönetimi, birimler arasındaki iletişim ve koordinasyon, müdürlük bünyesinde, Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak oluşturulan “koordinasyon
merkezi” tarafından sağlanır. Koordinasyon merkezi, faaliyetlerini, Toplum Sağlığı Hizmetleri
Şube Müdürlüğünden sorumlu halk sağlığı müdür yardımcısına bağlı olarak yürütür. Koordinasyon merkezinin bağlı olduğu halk sağlığı müdür yardımcısı aynı zamanda evde sağlık hizmetleri komisyonunun da başkanıdır.
(4) Koordinasyon merkezi için müdürlükçe uygun bir mekân ayrılır. Evde sağlık hizmeti
sunan tüm birimler ile irtibatı sağlayacak; yeterli sayıda; şehir içi, şehirlerarası ve GSM görüşmelere açık; kayıt ve yönlendirme yapılabilen ve mesaj bırakılabilen sabit ve mobil telefon
ve hattının bulunduğu santral donanımı tahsis edilir. Evde sağlık hizmetlerine başvuruların
alındığı 444 3 833 numaralı telefon hattı da müdürlüğe bağlı koordinasyon merkezi bünyesinde
hizmet verir. İletişim, haberleşme, kayıt, arşiv ve sekretarya işlemlerinin yürütülebilmesi için
müdürlükçe, yeterli sayı ve nitelikte personel görevlendirilir. Müdürlük tarafından bir hekim
"koordinasyon merkezi sorumlu hekimi" olarak görevlendirilir.
(5) Koordinasyon merkezi ile evde sağlık hizmetleri komisyonu işbirliği içerisinde
çalışır.
Evde sağlık hizmetleri komisyonu
MADDE 6 – (1) Evde sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkan sorun ve aksaklıkların tespiti ve çözüme kavuşturulması, evde sağlık hizmeti alan birey ve yakınlarının
hizmetle ilgili şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması amacıyla koordinasyon
merkezinin bağlı olduğu halk sağlığı müdür yardımcısının başkanlığında; müdürlükten toplum
sağlığı hizmetleri şube müdürü, aile hekimliği uygulama şube müdürü ve koordinasyon merkezi
sorumlu hekimi; il sağlık müdürlüğünden kamu ve özel hastaneler şube müdürü, acil sağlık
hizmetleri şube müdürü ve hasta hakları il koordinatörü; kamu hastaneleri birliğinden, genel
sekreter/koordinatör genel sekreter tarafından görevlendirilen evde sağlık hizmetinden sorumlu
bir yönetici ve bir hastane birimi sorumlu hekiminin katılımıyla oluşan evde sağlık hizmetleri
komisyonu kurulur.
(2) Evde sağlık hizmetleri komisyonu, ayda bir defadan az olmamak üzere, her ayın
ilk haftasında, başkanın önceden belirlediği gündemle toplanır. Bu komisyon acil olarak değerlendirilmesi gereken durumlarda başkanın daveti üzerine toplanmakla yükümlüdür.
(3) Evde sağlık hizmetleri komisyonu oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması
halinde başkanın taraf olduğu karar geçerlidir. Gereği halinde evde sağlık hizmetleri komisyonuna katılmak üzere görevlendirilen personel, oylamaya katılmaz. Kararlar tutanağa bağlanır.
(4) Evde sağlık hizmetleri komisyonunun sekretaryası koordinasyon merkezince yürütülür.
Evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonu
MADDE 7 – (1) Evde sağlık hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili kurum
ve kuruluşlar tarafından sunulan sosyal bakım ve destek hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanacağı hizmet modelinin koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere Valilik bünyesinde evde
sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonu oluşturulur.
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(2) Evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonu, valinin daveti üzerine;
vali/vali yardımcısının başkanlığında belediye başkanı/belediye başkan yardımcısı, aile ve sosyal politikalar il müdürü, il sağlık müdürü, halk sağlığı müdürü, kamu hastaneleri birliği genel
sekreter(ler)i, evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu halk sağlığı müdür yardımcısı ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla yılda en az iki defa toplanır.
(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın taraf olduğu
karar geçerlidir.
(4) Evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonu, müdürlük tarafından
hazırlanan, evde sağlık hizmetleri sunumuna ait sorunları ve çözüm önerilerini de içeren yıllık
faaliyet raporunu bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde karara bağlayarak, merkez koordinasyon
komisyonuna sunulması için Kuruma gönderir.
(5) Sekretarya hizmetleri Müdürlük tarafından yürütülür.
Merkez koordinasyon komisyonu
MADDE 8 – (1) Evde sağlık, evde bakım ve destek hizmetlerinin Ülke düzeyinde
koordinasyonunu ve hizmet sunumu sırasında ortaya çıkabilecek sorunların ilk elden çözümünü
gerçekleştirmek üzere Bakanlık bünyesinde merkez koordinasyon komisyonu oluşturulur.
(2) Merkez koordinasyon komisyonu, Bakanlığın daveti üzerine; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı
ya da Müsteşar Yardımcısı, Mahalli İdareler Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanının katılımıyla yılda en az bir defa toplanır.
(3) Toplantıda evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonlarının, evde
sağlık, bakım ve sosyal hizmetler hakkındaki talepleri ve ilettikleri sorunlar görüşülür.
(4) Sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evde Sağlık Hizmet Birimleri
Birim tipleri
MADDE 9 – (1) Birimler; başvuruda bulunan hasta ya da hasta yakınlarının taleplerini
değerlendirmek, başvuruları uygun olarak değerlendirilen hastalara ihtiyacı olan evde sağlık
hizmetini sunmak, gerektiği hallerde hastaların hastaneye naklini sağlamak amacıyla, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda kurulur.
(2) Birimler üç tipe ayrılır:
a) T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: TSM’lere bağlı olarak kurulan birimlerdir.
Evde sağlık hizmetini öncelikli olarak sunmakla görevlidir. Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık
personeli olmak üzere üç kişiden oluşturulur. Yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri
olmadığı hallerde bir yardımcı sağlık personeli ekibe dâhil edilir. İhtiyaç halinde psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri destek elemanları da hizmetin sunumunda görev alır. Evde sağlık hizmeti sunulan günlük hasta sayısı on ve üzerinde olan yerlerde en az bir T tipi birim kurulur.
Birbirine yakın olan küçük ilçelerde aynı kriter doğrultusunda ortak hizmet birimi açılabilir.
b) H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı
hastaneler bünyesinde kurulan birimlerdir. Öncelikli olarak uzman hekim konsültasyonu, fizyoterapi gibi T tipi birimler tarafından verilmesi mümkün olmayan hizmetlerin sunumuyla mükelleftir. Koordinasyon Merkezinin planlaması doğrultusunda T tipi birimleri destekler. Ekip,
evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim/uzman hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta
bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşturulur. Yaşlı bakım
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teknikeri/evde hasta bakım teknikeri olmadığı hallerde bir yardımcı sağlık personeli ekibe dahil
edilir. İhtiyaç halinde psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, diyetisyen ve benzeri destek
elemanları da hizmetin sunumunda görev alır. Hastanın ihtiyacına göre ekibe uzman hekim ya
da hekimler dâhil edilir. Hastane rollerinin belirlendiği gruplamaya göre A, B ve C tipi hastanelerin bulunduğu ilçelerde en az bir H tipi birim kurulur.
c) D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı
ADSM’ler bünyesinde kurulan birimlerdir. Ekipte bir diş hekimi ile birlikte bir ağız ve diş sağlığı teknikeri ya da diş protez teknikeri bulunur.
Birim açılması ve kapatılması
MADDE 10 – (1) T tipi birimler ihtiyaca göre, evde sağlık hizmetleri komisyonunun
talebi ve müdürlüğün teklifi üzerine Valilik onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır. H ve D tipi
birimler ise evde sağlık hizmetleri komisyonunun talebi, genel sekreterliğin uygun görüşü ve
müdürlüğün teklifi üzerine Valilik onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır. Birim tescili, Genel
Müdürlük tarafından yapılır.
(2) Evde sağlık hizmeti verecek sağlık kuruluşu bünyesinde kayıt, arşiv, sekretarya, iletişim, planlama ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülebileceği genişlikte fiziki mekân ayrılır.
Bu faaliyetlerin gerektirdiği tefriş ve donanım, birimin bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu
tarafından sağlanır.
Asgari araç-gereç, tıbbi cihaz ve ilaç standardı
MADDE 11 – (1) Evde sağlık hizmetinin sunulması sırasında, asgari standardı Ek-1
ve Ek-2 ile belirlenen araç-gereç ve tıbbi cihazların bulundurulması zorunludur.
(2) Evde sağlık hizmeti sunumu esnasında gerekli olan ilaç ve/veya sarf malzemesi,
hizmeti sunan birim tarafından karşılanır.
(3) Fonksiyonlu hasta karyolası, havalı yatak, tedaviye yardımcı olabilecek iadeli
cihazlar niteliğindeki tıbbi cihazlar, imkânlar ölçüsünde halk sağlığı müdürlüğü veya genel
sekreterlik tarafından temin edilerek, evde sağlık hizmeti süresince, hasta veya yakını adına
düzenlenen zimmet evrakı karşılığında, 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine uygun olarak sağlık kurulu raporu ile
tevsik edilmesi kaydıyla, hastanın kullanımına tahsis edilebilir. Bu konuda halk sağlığı müdürlüğü ve genel sekreterlik, ilgili mevzuatı doğrultusunda birbirlerine destek olabilir. Zimmet
karşılığı tahsis edilen malzeme ve/veya cihazlar, evde sağlık hizmetinin sonlanmasını takiben
devir teslim tutanağı ile geri alınır.
Ulaşım araçlarının tahsisi
MADDE 12 – (1) Birimlere, ekibin hastaya ulaşımını sağlamak için uygun bir araç
ve/veya bir hasta nakil ambulansı tahsisi yapılır. Hasta sayısı, ulaşım ve benzeri kriterler dikkate
alınarak birden fazla ilçe için bir hasta nakil ambulansı tahsis edilebilir.
(2) Acil sağlık hizmetine gereksinim duyan evde sağlık hastası, 112 acil hizmetlerinden
yararlandırılır. Bu durumda, ambulans ekibi gelene kadar 112 komuta kontrol merkezinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilir.
(3) Evde sağlık hastalarının naklinde kullanılacak taşıtlar Ambulanslar ve Acil Sağlık
Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre tescil edilmiş olmalıdır. Bu
araçlarda, söz konusu Yönetmelik ile belirlenen araç-gereç, tıbbi malzeme ve ilaçlar, bir ziyaret
çantası düzeninde tertip edilerek hizmete hazır halde bulundurulur.
(4) Hasta nakil hizmetinde kullanılacak araçlar üzerinde Ek-5’te yer alan Sağlık Bakanlığı Logosu, Evde Sağlık Hizmetleri Logosu, Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Numarası
(444 3 833) ve “Hasta Nakil Ambulansı” ibaresi olacak şekilde Ambulanslar ve Acil Sağlık
Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenen standartlara uygun olarak hizmete
özgü giydirilir.
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(5) Araçlara, adres bulmayı kolaylaştırmak için uydu konumlandırma cihazı konulabilir.
(6) Aile hekimi, kendisine kayıtlı olan evde sağlık hastasına (zor ulaşım koşulları, güvenlik ihtiyacı gibi özel durumlar haricinde) kendi imkânları ile ulaşır.
(7) Belediyeler, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ve benzeri tarafından
sağlanan araç ya da hasta nakil ambulansının üzerinde tedarikçi kurum ya da kuruluşun logosu
da bulundurulur.
Personel görevlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Sorumlu tabip, diş tabibi ve diğer personel, müdür/genel sekreter tarafından görevlendirilir.
(2) Ekipte görevlendirilen personele, zorunlu haller dışında başka görev verilmez.
(3) Ekipte yer alan sağlık personeli, sürücü olarak da yetkilendirilebilir.
(4) Birim ya da birimlerin kayıt ve arşiv işlemleri ile iletişim ve haberleşme işlemlerini
gerçekleştirmek üzere bir tıbbi sekreter ya da uygun nitelikte bir personel görevlendirilebilir.
(5) Evde sağlık hizmetlerinde görevli personel, hizmet sunumu sırasında, standartları
kurum tarafından belirlenecek özel kıyafet giyer.
Sorumlu tabibin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Sorumlu tabip veya diş tabibi ekibin başı olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İlk ziyareti ekibiyle birlikte gerçekleştirerek hastanın kapsamlı olarak tıbbi değerlendirmesini yapar.
b) Tanıyı koyup tedaviyi gerçekleştiren müdavi tabibin bilgilendirme ve önerilerini de
dikkate alarak evde sağlık hizmet planını hazırlar. Müdavi tabibin görüş ve önerilerinin bulunmaması halinde, gerekiyorsa, ilgili dal uzmanından destek alır.
c) Hazırlamış olduğu plan ve program doğrultusunda; hastaya, ihtiyacı olan evde sağlık
hizmetlerini ekip elemanlarıyla birlikte sunar ya da ekip elemanları tarafından sunulmasını
sağlar. Sunulan bakım ve takipleri değerlendirir. Ortaya çıkan ihtiyaçlarla ilgili olarak müdavi
tabip veya konsültan tabip ile de görüşerek evde sağlık hizmet planını revize eder.
ç) Evde sağlık hizmetleri sırasında kullanılacak ilaç, tıbbi cihaz ve malzemelerin tedariki, uygun koşullarda saklanması, kullanımı, tıbbi atıkların toplanması ve muhafaza edilmesi,
enfeksiyonlardan ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi konularda kişi ve aile bireylerini bilgilendirir ve danışmanlık hizmeti verir.
d) Evde sağlık hizmetleri sırasında kişilere uygulanan tıbbi işlemlerden, yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasından sorumlu olup tespit ettiği aksaklık ve sorunları ve hizmete ilişkin talepleri hizmetten sorumlu idareciye bildirir.
e) Evde sağlık hizmetleri ile ilgili kayıtların zamanında ve noksansız olarak tutulmasını
ve muhafaza edilmesini sağlar.
f) Evde sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak koordinasyon ve organizasyonunu bu Yönetmelik hükümlerine göre planlar ve hizmetten sorumlu idarecinin onayına sunar.
g) Kendisine bağlı ekip personeline, evde sağlık hizmetleri ve uygulamalar konusunda
hizmet içi eğitim verir/verdirir, danışmanlık yapar.
ğ) Hizmet sunumu sırasında tespit ettiği aksaklık ve noksanlıkları gidermekle ilgili çalışmalar yaparak hizmetin geliştirilmesi konusunda kararlar alır ve hizmetten sorumlu idarecinin bilgisi dahilinde uygulatır.
h) Kullanılan araç-gereç ve tıbbi cihazların temizliğinin, dezenfeksiyon ve sterilizasyonunun, düzenli bakım ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.
ı) Gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak hastanın aile hekimine bilgi verir.
i) Evde sağlık hizmetlerinin hasta hakları mevzuatına, tıbbi deontolojiye, etik ilke ve
kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
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Diğer ekip personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Ekip personeli, evde sağlık hizmetlerini 22/5/2014 tarihli ve 29007
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan
Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak ve konu hakkında almış oldukları özel eğitimler doğrultusunda, sorumlu hekimin hazırlamış olduğu hizmet planına göre yerine getirmekle mükelleftirler.
(2) Birimlerde görev yapacak personel, temel yaşam desteği ve evde sağlık hizmetleri
konularında sürekli eğitimlere tabi tutulur.
Aile hekimliği biriminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Kendisine başvuran ya da yerinde veya gezici hizmet sunumu esnasında tespit ettiği evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastayı koordinasyon merkezine bildirir.
(2) Birimler tarafından evde sağlık hizmet sunumu tamamlanan ve koordinasyon merkezi tarafından kendisine bildirim yapılan kayıtlı kişiyi, bildirimi takip eden beş iş günü içerisinde evinde ziyaret eder.
(3) Evde sağlık hizmet birimi kurulmayan ilçelerle belde ve köylerdeki evde sağlık hastalarına, koordinasyon merkezinin yönlendirmesiyle 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve aile hekimliği uygulamaları
ile ilgili diğer mevzuat gereği evde sağlık hizmetini sunar. Bu hizmetin sunumunda, sağlık hizmeti ihtiyacının düzeyine göre kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren sağlık evi ebesinden/ebelerinden de yararlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Başvurunun yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Başvuru; hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından
444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak ya da Ek-3’te yer alan “Evde Sağlık Hizmeti Başvuru
Formu” doldurularak veya TSM/AHB’ler aracılığıyla il koordinasyon merkezine yapılır.
(2) Hastaneden taburcu aşamasında olup evde sağlık hizmet ihtiyacı olduğu değerlendirilen hastalar, müdavi hekim tarafından koordinasyon merkezine bildirilir.
(3) Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme neticesinde taleplerini uygun
görülen hasta için, ikamet ettiği yerin yakınlığını, sağlık hizmeti ihtiyacının düzeyini ve hasta
yoğunluğunu dikkate alarak, uygun gördüğü birimi ya da hastanın kayıtlı olduğu AHB’yi görevlendirir.
(4) Görevlendirilen birim ya da AHB tarafından yapılan yerinde değerlendirme sonucunda başvurusu olumsuz neticelenenler ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Hastanın evde sağlık
hizmetine kabul edilip edilmediği koordinasyon merkezine ve kayıtlı olduğu aile hekimine de
iletilir. Hasta, bu neticeye ilişkin yeniden değerlendirme talebiyle evde sağlık hizmetleri komisyonuna müracaat edebilir.
(5) Hizmetin seviyesi, kapsamı, süresi ve benzeri hususlarda birimler arasında ihtilafa
düşülmesi halinde konu, evde sağlık hizmetleri komisyonu marifetiyle karara bağlanır. Evde
sağlık hizmetleri komisyonunun gerekçeli kararı hizmeti sunacak birime tebliğ edilir. Evde
sağlık hizmetleri komisyonunun kararı kesindir.
(6) Evde sağlık hizmetleri komisyonu karar alana kadar koordinasyon merkezinin kararı
doğrultusunda hizmet verilir.
(7) Evde sağlık hizmetleri kapsamında olmayan başvuru sahipleri, koordinasyon merkezi tarafından, talep edilen hizmet ile ilgili kurum ya da kuruluşlara yönlendirilir.

27 Şubat 2015 – Sayı : 29280

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Çalışma usul ve esasları
MADDE 18 – (1) Evde sağlık hizmetleri, birim sorumlu tabibi/diş tabibi ya da AHB
tarafından, gerektiği hallerde müdavi tabip ya da ilgili uzman tabipler ile istişare edilerek hazırlanan ve koordinasyon merkezi sorumlusu tarafından uygun görülerek onaylanan çalışma
ve iş planına göre yürütülür.
(2) Vakanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde önceden hazırlanan, ziyaret gün ve saatlerini, ekipte yer alacak personelin unvan ve kimlik bilgilerini
içeren ziyaret planı, hizmet verilecek hasta ve/veya aile bireylerine önceden bildirilir.
(3) Birimler, hizmet gerekliliği nedeniyle ziyaret planında yapacakları değişiklikleri
hasta ve/veya aile bireylerine önceden bildirmekle yükümlüdürler.
(4) Ziyaret saati ve tarihi; kalınan süre; yapılan tıbbi girişim ve işlemler; kullanılan ilaç,
araç-gereç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri kayıt altına alınır. Hizmet verilen kişinin durumu
ve ziyaretin seyri raporlanır.
(5) Koordinasyon merkezi tarafından yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması ve veri
güvenliğinin sağlanması zorunludur.
(6) Evde sağlık hizmeti mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemiyle sunulur.
Hizmetin kapsamı
MADDE 19 – (1) Evde sağlık hizmetleri;
a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,
b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli
kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,
c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,
ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık
ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,
d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve
danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,
e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini,
kapsar.
Konsültasyon
MADDE 20 – (1) Hizmeti sunan birimin sorumlu hekiminin gerekli görmesi halinde
hasta, ilgili dal uzmanına konsülte ettirilir.
(2) Birim tarafından yapılan konsültasyon ve yeniden tıbbi değerlendirme talebinin sağlık kuruluşunda görevli ilgili uzman tabiplerce, zamanında karşılanması zorunludur.
(3) Konsültasyon hizmetini, koordinasyon merkezi ve ilgili uzman hekimin bulunduğu
hastanenin hizmetten sorumlu idarecisi birlikte planlar.
Sağlık kuruluşuna sevk
MADDE 21 – (1) İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlar, sağlık kurulu raporunun
yenilenmesi ve benzeri hallerde hasta, hizmeti sunan birim tarafından hastaneye sevk edilebilir.
(2) Sevk işlemi, evde sağlık hizmetleri için tahsis edilen hasta nakil ambulansı ile sevke
karar veren birim tarafından gerçekleştirilir.
(3) Hasta nakil ambulanslarının yeterli veya uygun olmaması halinde koordinasyon
merkezi, 112 acil komuta kontrol merkezi ile görüşerek destek talebinde bulunabilir.
(4) Nakille ilgili giderler hastaya fatura edilemez.
(5) Hastaya, ilgili sağlık kuruluşundan, mümkünse hasta yoğunluğunun az olduğu zaman dilimi için, sevkine karar veren birim tarafından randevu alınır.
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(6) Hastanın sağlık kuruluşundaki muayene, tetkik ve tedavisinin uzun sürmesi ya da
sonraki günlere sarkması halinde mağduriyete mahal verilmemesi için ilgili hastaneler bünyesinde kısa süreli tedavilerin yapılabileceği veya uygun bir kliniğe geçiş öncesinde hastanın yatırılabileceği, en az beş yatak kapasiteli, amaca uygun olarak donatılmış “Evde Sağlık Hizmet
Ünitesi” oluşturulur. Bu ünitelerin fiziki yetersizlik gibi makul gerekçelerle oluşturulamaması
durumunda hazırlanan rapor, değerlendirilmesi için evde sağlık hizmetleri komisyonuna gönderilir ve komisyonun kararı doğrultusunda hareket edilir. Raporun uygun görülmesi halinde
bahse konu hastaların, durumlarına uygun bir servise yatışlarının sağlanmasına dair düzenlemeler yapılır. Bu işten, hizmetten sorumlu idareci bizzat yükümlüdür.
(7) Yeni oluşan acil haller evde sağlık hizmetinin kapsamına girmez. Bu durumlarda
acil sağlık hizmetlerine dair mevzuata göre işlem tesis edilir.
Kayıtların tutulması
MADDE 22 – (1) Hastalara ait veriler Halk Sağlığı Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri Modülü kullanılarak kayıt altına alınır.
(2) Evde sağlık hizmetlerini müştereken yürütmekle mükellef olan Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, kendilerine bağlı sağlık kuruluşlarının mezkûr
modülü kullanmalarını sağlamak, bunun için gerekli olan düzenlemeleri ve eğitimleri yaptırmakla yükümlüdürler.
Evde sağlık hizmetinin sunumunda uyulacak ilkeler
MADDE 23 – (1) İlgili mevzuatı gereği evde sağlık hizmeti alması uygun görülen kişilerin rızasının alınması zorunludur. Kişinin tıbbi durumunun onay vermeye elverişli olmaması
halinde kanuni temsilcisinin Ek-4’teki “Aydınlatılmış Onam Formu” kullanılarak rızası alınır.
(2) Hizmetin verilmesi sırasında tıbbi deontoloji ve mesleki etik ilkeleri ile ahlak ve
genel nezaket kurallarına uyulması, hasta hakları mevzuatına uygun olarak hareket edilmesi
zorunludur.
(3) Evde sağlık hizmetinin sunumu sırasında hastanın yanında ailesinden birinin veya
bir yakınının bulunması sağlanır. Yalnız yaşayan hastaların ziyaretleri, en az iki ekip elemanı
tarafından gerçekleştirilir.
Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması
MADDE 24 – (1) Hastaya sunulan evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:
a) Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
b) Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,
c) Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın
veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
ç) Hastanın vefat etmesi,
d) Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere
uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,
e) Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,
f) Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi.
(2) (d) ve (e) bentlerinde belirtilen nedenlerle hizmetin sonlandırılması kanaatinde olan
birim, öncelikle hazırlayacağı tutanak ile durumu, koordinasyon merkezi aracılığı ile evde sağlık hizmetleri komisyonuna iletir. Konu, komisyon marifeti ile karara bağlanır.
(3) İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.
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Denetim ve sorumluluk
MADDE 25 – (1) Evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yerine getirilir. Ayrıca evde sağlık hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak etkin bir şekilde ve eksiksiz olarak yürütülmesinden Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu müştereken sorumludur.
(2) Birimlerin ve faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygunluğu Müdürlükçe denetlenir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında evde sağlık,
bakım ve sosyal destek hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi
MADDE 26 – (1) Evde sağlık, bakım, sosyal destek ve benzeri diğer kamu hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla ve işbirliği içerisinde vatandaşlara sunumunun sağlanması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve tekrarların önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları
arasında, bilgi güvenliği ve mahremiyeti hakkındaki mevzuat hükümlerine riayet edilerek ve
ilgili ulusal mevzuat hükümleri dikkate alınarak veri güvenliği ile korunmasına ilişkin gerekli
tedbirlerin alınması koşulu ile elektronik ortamda veri paylaşımını sağlayacak entegre yazılımlar oluşturulabilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esaslar, ilgili bakanlıklar ve/veya belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokoller ile belirlenir. Bu protokollerde, evde bakım ve sosyal destek hizmetleri amacıyla kurulan dernek,
vakıf ve benzeri kuruluşlara, talep etmeleri halinde görev verilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Uygulamaya geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakan onayı ile belirlenecek olan iller, evde sağlık hizmetlerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakiben Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
verir. Bunların haricindeki iller ise evde sağlık hizmet sunumunu 1/7/2015 tarihine kadar bu
Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirir. Bu süre Bakan onayı ile altı ay uzatılabilir.
(2) Bakan onayı ile belirlenmiş olanların haricindeki illerden evde sağlık hizmet koordinasyonunun hâlihazırda il sağlık müdürlüğü tarafından yapıldığı yerlerde;
a) Bu Yönetmelikte müdüre verilen görevleri il sağlık müdürü, müdürlüğe verilen görevleri ise il sağlık müdürlüğü yerine getirir.
b) Koordinasyon merkezi, il sağlık müdürü tarafından görevlendirilecek bir sağlık müdür yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Koordinasyon merkezi sorumlusu olan il
sağlık müdür yardımcısı aynı zamanda evde sağlık hizmetleri komisyonunun başkanlığını da
yürütür.
c) Oluşturulacak olan evde sağlık ve sosyal hizmet değerlendirme komisyonuna halk
sağlığı müdürü dâhil edilir.
(3) Bakan onayı ile belirlenmiş olanların haricindeki illerde, evde sağlık hizmetlerinin
hâlihazırda mevcut olan birim, personel ve taşıtlarla yürütülmesine devam edilir.
(4) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 22 nci maddede belirtilen işlemleri bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde tamamlamak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay
teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim
faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile bu faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve
bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19, 34 ve 40 ıncı
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi,
ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi
süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu gerçek kişileri,
b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi
dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi çalışmaları, çevreye uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve
teknolojik bir belirsizliği gidermeye odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik
içerik taşıyan faaliyetleri,
c) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, araştırmacı/araştırmacıların yetkinliklerinin belirtildiği, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi ve bütçe gerekçeleri, özel şartları, diğer kurum,
kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,
ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
d) Bakanlık İlgili Birimi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi
Başkanlığını,
e) Başvuru dönemi: Ar-Ge destek başvurularının alınacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan
edilen tarihleri,
f) Desteklemeye esas harcama tutarı: Desteklenmesi tavsiye edilen projeye ilişkin, bu
Yönetmelik kapsamında desteklenebilen harcama kalemleri çerçevesinde kabul edilen giderlerin toplamını,
g) Destek oranı: Projenin değerlendirilmesi sonucunda projeye verilecek destek tutarını
belirleyen ve desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak yüzdelik oranı,
ğ) Destek süresi: Projede, destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için
gereken ve değerlendirme neticesinde kabul edilen süreyi,
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h) Destek tutarı: Desteklemeye esas harcama tutarı ile destek oranının çarpımı sonucu
hesaplanan tutarı,
ı) İzleme dönemi: Proje süresine göre sözleşmede belirlenecek izleme periyotlarını,
i) İzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman, maliyet, kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, giderlerin faaliyetlerle uyumu gibi hususları değerlendirmek amacıyla izleyici
tarafından gerekli durumlarda yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporu,
j) İzleyici: Destek kapsamına alınan proje faaliyetlerinin izlemesini yapan uzman havuzundan seçilen kişi veya kişileri,
k) Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk veya kamu
tüzel kişileri ile Türk Ticaret Siciline kayıtlı şirketleri,
l) Mali rapor: Destek verilen projeye ilişkin olarak her bir izleme dönemi için hazırlanıp
proje gerçekleşme raporuna eklenen, proje sahibi tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin
gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan, kamu kurum
ve kuruluşları hariç olmak üzere yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı,
m) Proje değerlendirme raporu: Projenin destek kapsamını, desteklemeye esas harcama
tutarını, destek oranını, verilecek destek tutarını, destek süresini, proje puanını ve bunlara ilişkin
diğer hususları içeren değerlendirme raporunu,
n) Proje esas muhatabı: Ortak başvurularda, ortaklar arasında koordinasyonu sağlayan
ve Bakanlık nezdinde projeye ilişkin iş ve işlemleri yürüten pilot ortağı,
o) Proje gerçekleşme raporu: Dönemsel olarak hazırlanıp, desteklenen projede gelinen
aşamaya ilişkin bilimsel, idari ve teknik hususları, teknik kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman, maliyet, kapsam olarak gerçekleşen veya
projede vaat edilenden sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgileri içeren ve proje sahibi tarafından imzalanan dokümanı,
ö) Proje sahibi: Proje destek talebinde bulunan ve projeyi gerçekleştirmekten sorumlu
kuruluşu, birden fazla kuruluşun ortak başvurusu halinde proje esas muhatabını,
p) Proje sonuç raporu: Destek kapsamına alınan ve tamamlanan projeye ilişkin tüm
gerçekleşme aşamalarını, bilimsel ve teknik çıktı ve sonuçlar ile idari hususları, projenin sağladığı veya sağlayacağı katma değeri gösteren raporu,
r) Sektör: Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri sektörlerini,
s) Sözleşme: Bakanlık ile proje sahibi arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki,
idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,
ş) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
t) Uzman: Projelerin, değerlendirilme ve izlenmesinde görevlendirilecek; yurt içindeki
veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim veren, en az lisans düzeyindeki temel bilimler, mühendislik, astronomi, istatistik
ile iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim veren fakültelerin bölümlerinden mezun, üniversite,
araştırma-geliştirme faaliyeti yapan kurum ve kuruluşlar ile teknoloji alanında faaliyet gösteren
şirketlerde çalışan veya daha önce çalışmış, en az beş yıl iş tecrübesine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını,
u) Uzman havuzu: Projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilmek üzere
Bakanlık tarafından oluşturulan uzmanlar grubunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Proje Destek Başvurusu ve Şartları
Desteklemede öncelikli konular
MADDE 4 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını sektörler itibarıyla ilgili Bakanlık birimleri ile Bakanlık
bağlı/ilgili/ilişkili kurum ve kuruluşlarının da görüşleri doğrultusunda, Kalkınma Planları ve
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Kararlarını da dikkate alarak belirler ve Bakanlık internet sitesinde yayımlar.
(2) Bakanlık ayrıca, ilan edilen desteklemede öncelikli konulara ilave olarak yıl içerisinde, bu Yönetmelikte belirtilen alanlarda ülke için önem arz eden teknolojik ve/veya stratejik
konular belirleyebilir ve bu alanlarda proje başvurusu alabilir.
Başvuru ve duyurular
MADDE 5 – (1) Proje destek başvuruları, başvuru kılavuzlarında belirlenen içerik ve
biçime uygun olarak Bakanlık ilgili birimine yapılır.
(2) Proje destek başvurularına ilişkin duyurular ve başvuru usulleri Bakanlık internet
sitesinde yayımlanır.
Proje destek başvurusu şartları
MADDE 6 – (1) Proje destek başvuruları kuruluşlar tarafından yapılabilir.
(2) Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun faaliyet
alanıyla ilişkili olması gerekir.
(3) Başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyette olması gerekir.
(4) Başvuruyu yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç projede yer alan
personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması
gerekir. Projenin gerçekleştirilmesinde görev alması kaydıyla, kuruluş ortakları gerçek kişiler,
kuruluşun bünyesinde çalışan olarak değerlendirilir.
(5) Kuruluşlar bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda
ortaklardan biri proje esas muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilir.
(6) Ortak başvurularda; kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri
kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması şartını birlikte sağlayabilirler.
(7) Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde her bir sektör için tek başına veya ortak
olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir.
(8) Ar-Ge projesine ait çalışmalar Türkiye’de yürütülür.
(9) Başvuru şartlarını sağlayan proje destek başvuruları değerlendirilmek üzere kabul
edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Havuzu Oluşturulması ve Projelerin Değerlendirilmesi
Uzman havuzu oluşturulması
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça, bu Yönetmelik kapsamında projelerin değerlendirilmesini
ve izlenmesini sağlamak üzere uzmanlardan oluşan bir uzman havuzu oluşturulur.
(2) Uzman havuzu başvuruları, başvuru kılavuzunda belirlenen içerik ve biçime uygun
olarak Bakanlık ilgili birimine yapılır.
(3) Uzman havuzunda yer almak isteyen ve uzman tanımına uyan kişiler, Bakanlığın
internet sitesi üzerinden veya bizzat başvuruda bulunarak, 3 üncü maddenin (t) bendinde belirtilen nitelikleri taşıdığına dair belgeler ile Bakanlıkça talep edilen diğer belgeleri Bakanlığın
ilgili birimine bizzat veya posta yoluyla iletir.
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(4) Bakanlık, yapacağı inceleme sonrası uzman tanımına uyan kişilere uzman havuzuna
alındıklarına dair bildirimde bulunur.
(5) Uzman havuzunda yer almak isteyen kamu görevlileri kendi kurumlarından izin
alacaklardır.
(6) Bakanlık, projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilmek üzere uzman tanımına uyan Bakanlık personelini uzman havuzuna dâhil edebilir.
Ön değerlendirme
MADDE 8 – (1) Proje destek başvuruları, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ön değerlendirme kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulur.
a) Proje içeriğinin Ar-Ge tanımına uygunluğu.
b) Projenin Bakanlıkça ilan edilmiş olan öncelikli konular kapsamında olması.
(2) Ön değerlendirme sonucunda alınan karar proje sahibine bildirilir.
Proje değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Ön değerlendirmede yeterli bulunan projeler aşağıdaki kriterler dikkate alınarak proje değerlendirme kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirmeye
tabi tutulur.
a) Projenin yapılabilirliği.
b) Proje ekibinin niteliği.
c) Proje plan kalitesi.
ç) Projenin Ar-Ge niteliği ve yenilikçi yönüne ilişkin unsurları.
d) Teknolojik değerlendirme ve karşılaştırmalar.
e) Proje çıktısının bir ürüne dönüşme potansiyeli, sosyal ve ekonomik faydası.
f) Projenin teknik ve ticari riskleri.
(2) Birinci fıkrada yer alan kriterler çerçevesinde her bir proje için 100 üzerinden bir
proje puanı belirlenir.
(3) Her bir proje için proje değerlendirme raporu hazırlanır.
(4) Proje puanları dikkate alınarak destek tavsiye listesi oluşturulur.
(5) Proje değerlendirme sonucunda alınan karar proje sahibine bildirilir.
(6) Proje değerlendirmesinde görevlendirilecek uzmanlar aynı projenin ön değerlendirmesinde görev almamış olmalıdır. Proje değerlendirmesinde görevlendirilen uzmanlar aynı
projenin izleme süreçlerinde de görev alamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Destek Süreci
Destek kararı
MADDE 10 – (1) Destek tavsiye listesinde yer alan projeler, proje puanı esas alınarak,
bütçe imkânları çerçevesinde destek kararı almak üzere Bakanlık ilgili birimi tarafından Bakanlık Müsteşarının onayına sunulur.
(2) Alınacak destek kararı sonuçları proje sahiplerine bildirilir.
Destek süresi
MADDE 11 – (1) Projelere verilebilecek destek süresi en fazla otuz altı ay olup, gerekmesi halinde Bakanlık, projenin tamamlanabilmesi için destek süresinin üçte birini aşmamak
kaydıyla ve ek bütçe tahsis etmeksizin ilave süre verebilir.
Destek oranı
MADDE 12 – (1) Destek oranı en fazla %75’dir.
Sözleşme
MADDE 13 – (1) Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin olarak Bakanlık ile
proje sahibi arasında bu Yönetmelikte yer alan hususları da ihtiva eden tip sözleşme imzalanır.
(2) Sözleşmeye ilişkin giderler proje sahibince karşılanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Proje Gerçekleşme, İzleme ve Sonlandırma Süreci
Gerçekleşme ve izleme
MADDE 14 – (1) Proje sahibi, sözleşmede belirtilen izleme dönemleri sonunda proje
gerçekleşme ve eki mali raporlarını hazırlar Bakanlığa ve izleyiciye sunar. İzleme dönemleri
sözleşmede belirlenir ve projenin süresine bağlı olarak 3 ila 6 aylık dönemler halinde yapılır.
(2) İzleme dönemleri sonunda verilecek proje gerçekleşme raporlarının kapsamı projenin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirtilir.
(3) Bakanlık ve izleyici gerçekleşme raporlarına ek olarak proje hakkında gerek duyduğunda proje sahibinden her türlü bilgi ve belge talep edebilir, yerinde inceleme yapabilir.
(4) Destek kapsamına alınan projelere ilişkin teknik ve mali gerçekleşmeler ile projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği, proje gerçekleşme ve eki mali raporlar ile
izleme raporları vasıtasıyla takip edilir.
(5) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir. İzleyici tarafından, proje gerçekleşme
raporlarında belirtilen çalışmalar gerekli durumlarda yerinde incelenerek, izleme raporu düzenlenir.
(6) Bakanlık, izleyici seçimini proje niteliğini dikkate alarak yapar.
(7) İzleyici tarafından yapılan incelemede eksik bulunan gerçekleşme raporları, tamamlanmak üzere proje sahibine iade edilir ve Bakanlığa bildirilir. Gerçekleşme raporu proje sahibi
tarafından en geç bir ay içinde düzeltilerek izleyiciye ve Bakanlık ilgili birimine gönderilir.
(8) Bakanlık, gerektiğinde uzman havuzundan seçeceği uzmanlara veya kendi personeline inceleme yaptırabilir. Bu inceleme sonunda hazırlanacak rapor idarece esas alınır.
(9) Bakanlık, ihtiyaç duyması halinde izleyici değişikliği yapabilir.
Proje sonuç raporu ve destek sürecinin sonlandırılması
MADDE 15 – (1) Projenin tamamlanmasını müteakip proje sahibince hazırlanan proje
sonuç raporu en geç bir ay içinde Bakanlığa ve izleyiciye sunulur. İzleyici tarafından olumlu
görüş bildirilen proje sonuç raporunun Bakanlıkça da uygun bulunması halinde proje destek
süreci sonlandırılır ve nihai destek ödemesi yapılır.
(2) Sonuç raporu reddedilen projelere ait kalan destek ödemeleri yapılmaz.
Projenin devri
MADDE 16 – (1) Destek kapsamına alınan projeler, projenin sonuçlandırılabilmesi
açısından zorunlu görülen durumlarda proje sahibinin talebi üzerine, bu Yönetmelikte aranan
şartlara sahip olmak kaydı ile başka bir kuruluşa devri ancak Bakanlık onayı ile mümkün olabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Mali Hususlar
Desteklenen harcama kalemleri
MADDE 17 – (1) Projelerde, aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilir:
a) Projede kullanılan malzeme giderleri.
b) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.
c) Proje yöneticisi ve projede görev alan personele ödenen ücretler.
ç) Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.
d) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.
(2) Proje bütçesinde yer alan “danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri” kalemi
proje bütçesinin %10’undan fazla olamaz.
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(3) Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan destek alınamaz.
Ancak birden fazla projeyi içinde barındıran entegre projeler açısından başvuru esnasında bildirilmesi kaydı ile bir bölümü başka kurum veya kuruluşlarca desteklenen projelerin destek
kapsamında olmayan diğer kısımlarına ilişkin projeler için Ar-Ge desteği başvurusunda bulunulabilir.
Giderlerin karşılanması
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak proje destek ödemeleri ile
destek verilecek projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi sürecinde görevlendirilen kişilere
yapılacak ödemeler ile araştırma ve destek faaliyetleriyle ilgili diğer harcamalar, Bakanlığın
ilgili sektörlerine ilişkin Ar-Ge Gelirleri ve Eğitim Faaliyetleri Payı olarak gelir kaydedilen ve
karşılığı Merkezi Yönetim Bütçesine kaydedilen ödenekten karşılanır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerden ortaya çıkan faydalı model ve
patent gibi fikri ve sınai haklar çerçevesinde elde edilen gelirlerden sözleşmede belirtilen oranda
ve sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde genel bütçeye Ar-Ge Gelirleri ve Eğitim Faaliyetleri Payı olarak gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.
Destek ödemeleri
MADDE 19 – (1) Desteklenen projeye ilişkin olarak proje sahibine yapılacak destek
tutarı ve ödeme şartları sözleşmede belirtilir.
(2) Destek kapsamında yapılan tüm ödemelerde ödeme emri belgesinin ekine; yapılan
işin niteliğine uygun olması kaydı ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmî
Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin
(b) bendine göre aranması gereken belgelerle birlikte Bakanlıkça kabul edilen gerçekleşme ve
izleme raporları ile mali raporlar eklenir. Ancak, söz konusu yönetmeliğe göre aranması gereken
belgelerden olan “yetkili komisyonun kabul onay belgesi” yerine izleyici raporu kullanılır.
(3) Proje sahibine avans ödemesi yapılmaz ve ilk ödeme tutarı toplam destek tutarının
%20’sinden fazla olamaz.
(4) Destek kapsamında yapılacak nihai ödeme, proje sonuç raporunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yapılır ve nihai ödemeye bırakılan tutar, toplam destek tutarının
%20’sinden az olamaz.
(5) Destek kapsamındaki projelerle ilgili harcama ve gider belgelerinin, destek süresi
içinde düzenlenmiş olması gerekir.
Yersiz veya fazla ödeme, cezai yükümlülük
MADDE 20 – (1) Proje sahibine, yersiz veya fazla ödeme yapılması durumunda;
a) Ödenen tutar varsa proje sahibinin Bakanlıktan destek kapsamındaki alacağından
mahsup edilir.
b) Ödenen tutar, proje sahibinin Bakanlıktan herhangi bir alacağının olmaması halinde,
Bakanlık ilgili birimi tarafından yapılan bildirimi takip eden bir ay içerisinde, Bakanlığa iade
edilir.
c) Yersiz veya fazla ödenen veya mahsuplaşma sonrasında kalan tutarın bir ay içerisinde
Bakanlığa iade edilmemesi durumunda, bu tutarın genel hükümler çerçevesinde tahsil edilebilmesi için Bakanlık ilgili birimi tarafından dosya hukuk müşavirliğine intikal ettirilir.
(2) Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı
belge düzenleyen ve kullananlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için adli yollara başvurulur.
(3) Proje sahibi tarafından sahte belge ibrazı nedeniyle veya başka bir surette haksız
ödeme yapıldığının tespiti halinde, proje sahibine yapılan bu ödemeler, Bakanlığın bildirimi
üzerine, ilgili vergi dairelerince proje sahibinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
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Bakanlık dışından görevlendirilecek uzman ücretleri
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje başvurularının ön değerlendirilmesinde Bakanlık dışından görevlendirilen uzmanlara; her bir proje için, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %20’si ödenir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje başvurularının proje değerlendirmesinde
Bakanlık dışından görevlendirilen uzmanlara; her bir proje değerlendirmesi için kamu iktisadi
teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %40’ı ödenir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje izlemelerinde izleyici olarak Bakanlık dışından görevlendirilen uzmanlara, görevlendirildiği her bir projeye ilişkin izleme dönemlerine
ait izleme raporları başına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık
ücretin %35’i ödenir.
(4) Bu şekilde görevlendirilen uzmanlara bir takvim yılı içerisinde yapılabilecek toplam
ödeme tutarı kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin iki katından fazla olamaz.
(5) Projelerle ilgili olarak görevlendirilen ve bu görevlerini ifaları esnasında memuriyet
mahalli dışına gönderilen uzmanlara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrıca harcırah ödenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
TÜBİTAK ile İşbirliği
TÜBİTAK ile işbirliği
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında, araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini, TÜBİTAK tarafından oluşturulacak özel bir destek programı çerçevesinde ve TÜBİTAK ile yapacağı protokol kapsamında yürütebilir.
(2) Bakanlık ile TÜBİTAK arasında yapılacak protokol; TÜBİTAK’a yürüteceği hizmetler karşılığında ödenecek ücretler ile desteklere ilişkin çağrıların duyurulması, proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonlandırılması, ödemelerin yapılması
süreçleri ve benzeri diğer hususları kapsar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Değişiklik talebi
MADDE 23 – (1) Desteklenen projelere ilişkin kapsam, süre ve idari konularda gerekçeli olarak sunulan değişiklik talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra
yürürlüğe girer.
(2) Bakanlık tarafından projeye ilişkin uygun bulunan değişiklikler sözleşmenin eki
olarak değerlendirilir.
Durdurma ve iptal
MADDE 24 – (1) Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkânsız hale gelen
projeler, proje sahibinin başvurusu veya söz konusu hususların tespiti üzerine Bakanlık onayı
ile geçici olarak mücbir sebep süresince durdurulabilir. Bu süre en fazla 1 yıl olabilir.
(2) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının proje sahibi tarafından Bakanlık ilgili
birimine bildirilmesi veya Bakanlık ilgili birimi tarafından tespiti halinde, proje yeniden başlatılabilir. Durdurma süresi proje bitiş tarihine ilave edilir.
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(3) Durdurma işlemi sonrasında mücbir sebeplerle yürütülmeleri imkânsız hale gelen
projelere verilen destekler, proje sahibinin başvurusu veya bu durumun Bakanlık ilgili birimi
tarafından tespiti halinde kesilir.
(4) Proje sahibinin kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ve yürütülemeyeceği anlaşılan projeler ile 31 inci maddede belirtilen etik kurallarına uyma yükümlülüğüne
aykırı davranıldığı tespit edilen projelere ilişkin destek, Bakanlık onayı ile iptal edilir. Desteği
iptal edilen proje sahibine beş yıl boyunca Bakanlığımızca başka bir destek ve teşvik verilmez.
Proje sahibinden daha önce verilmiş olan destekleri bir aylık süre zarfında iade etmesi istenir.
İade edilmediği takdirde Bakanlığın bildirimi üzerine, ilgili vergi dairelerince proje sahibinden
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
(5) Bakanlık ilgili biriminin, projenin amacına ulaşmayacağını tespit etmesi halinde,
proje durdurulmadan da destek kesilebilir. Bu şekilde desteği kesilen projeler için proje sahibinden o tarihe kadar yapılan ödemelerin iadesi istenmez.
(6) Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan destek alındığının
tespiti halinde sözleşme imzalanmış olsa bile Bakanlık tarafından tek taraflı olarak iptal edilir.
İptal edilen projeler için bu Yönetmelik kapsamında varsa yapılan ödemeler Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
Mücbir sebep hali
MADDE 25 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık,
ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, savaş ve abluka olması, kısmi veya
genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.
Sorumluluklar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen proje desteklerinde;
a) Proje sahibi; projenin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar ile sözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesinden,
b) Mali raporu onaylayan; desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan ve maliyet hesaplarının doğruluğundan,
sorumludur.
Gizlilik
MADDE 27 – (1) Proje desteklerine yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilerin proje muhteviyatı ile ilgili sahip oldukları bilgi ve belgeler "ticari
sır" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere aktarılamaz.
(2) Projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında görevlendirilen uzmanlardan gizlilik hükümlerine aykırı davrananlar, uzman havuzundan çıkarılır ve haklarında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince gerekli yasal işlem yapılır.
(3) Bakanlık, desteklenen veya reddedilen proje isimleri ile bunlarla ilgili kısa açıklamaları, proje muhteviyatının gizliliğine aykırı olmamak kaydı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanabilir.
Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerle ilgili olarak ortaya
çıkması muhtemel, faydalı model ve patent gibi fikri ve sınai haklarla ilgili hususlar sözleşme
ile düzenlenir.
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Satın alma, mülkiyet, muhasebe ve ödeme işlemleri
MADDE 29 – (1) Kuruluşlar, desteklenen projeler kapsamında yapacakları harcama,
satın alma ve muhasebeleştirme işlemlerini öncelikle tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre
yoksa genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirirler.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde alımı desteklenen alet, teçhizat, makine, yazılım, donanım, malzeme ve sistemlerin mülkiyetinin kime ait olacağı sözleşmede belirtilir.
Belgelerin saklanması ve destek sonrası denetim
MADDE 30 – (1) Desteklenen projelere ilişkin her türlü belgeler, mali raporlar ve diğer
belgeler destek sürecinin tamamlanmasından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
(2) Desteklerden faydalanan proje sahibi, Bakanlıkça talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.
(3) Proje destekleri kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen harcamalara istinaden Bakanlık tarafından sağlanan destekler Bakanlığın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesinde denetlenir.
Etik kurallara uyma yükümlülüğü
MADDE 31 – (1) Değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişiler ile projede
görev alan kişiler ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;
a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm
mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdürler.
b) Evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadırlar.
İstisna
MADDE 32 – (1) Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık politika ve stratejileri açısından önem taşıyan uydu, uydu yer istasyonu ve
benzeri ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge içeren üretim faaliyetlerine bu Yönetmelikle
belirlenen usul ve esaslara tabi olmaksızın Bakan onayı ile destek verilebilir.
(2) Bu kapsamda yapılan desteklere ilişkin usul ve esaslar proje sahibi ile yapılacak
sözleşme ya da protokolde belirtilir.
Uygulama usul ve esasları
MADDE 33 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasına yönelik olarak Usul ve Esaslar belirleyebilir.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 34 – (1) 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılmış olan Ar-Ge proje destek
başvuruları proje sahibi tarafından iş bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen duyuru şartlarına
uygun olarak güncellenmesi halinde değerlendirmeye alınır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 32 nci maddesi 1/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezinin yönetimi ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Yatırımcı Tazmin Merkezinin görevleri, yönetimi, gelirleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 83 üncü maddesine ve 85 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkan: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanını,
b) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
c) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
f) Özel Fon: Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında, 18/12/1999 tarihinden önce,
Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulan fonu,
g) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
ğ) Yatırım kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,
h) Yönetim Kurulu: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulunu,
ı) YTM: Yatırımcı Tazmin Merkezini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
YTM’nin Görev ve Yetkileri ile Personeli
YTM’nin görev ve yetkileri
MADDE 5 – (1) YTM’nin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kurulca Kanun çerçevesinde alınan tazmin ve tedrici tasfiye kararlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,
b) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının YTM hesabına geçmesine ve bunların satışına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
c) Kanunun geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde Özel Fonun idare ve temsili ile Özel
Fon malvarlığının yönetimini üstlenmek ve Özel Fon kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yerine
getirmek,
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ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan
her türlü emanet ve alacakların YTM’ye gelir kaydedilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
d) YTM gelirlerinin takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak,
e) YTM malvarlığını yönetmek ve değerlendirmek,
f) YTM’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,
g) YTM’nin çalışma politikalarını belirlemek,
ğ) Yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası teşekküllere üye olmak,
h) Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde, olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap
dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca atanmış
halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkilerini kullanmak,
ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
YTM’nin personeli
MADDE 6 – (1) YTM tarafından yürütülecek iş ve işlemlerin Kurul personeli ve bu iş
için istihdam edilecek personel tarafından yerine getirilmesi esastır. YTM’nin hizmet gerekleri
göz önüne alınarak, Kurul Başkanının onayı ile YTM faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, yeter sayıda Kurul personeli görevlendirilir.
(2) YTM faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla giderleri YTM bütçesinden karşılanmak üzere 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine göre hizmet sözleşmesi ile işçi statüsünde personel istihdam edilebilir.
(3) Gerekli görülen durumlarda, koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek üzere,
YTM işleri için dışarıdan avukatlık hizmeti ve diğer hizmetler temin edilebilir.
(4) YTM, Kanunun kendisine verdiği görevlerle sınırlı olmak üzere BİAŞ, MKK, Takasbank ve Birlik’ten geçici personel talebinde bulunabilir. Bu kişilere YTM tarafından ayrıca
ücret ödenmez.
(5) YTM personeli, görevleri sırasında öğrendikleri sırları bu Yönetmelik, Kanun ve
özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamazlar. YTM’nin dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile
bunların çalışanları da bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam
eder.
Personelde aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) YTM’de işçi statüsünde istihdam edilecek personelde Bakanlar Kurulunun 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelde işin
niteliğine göre özel şartlar da aranabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YTM’nin İdare ve Temsili
YTM’nin idare ve temsili
MADDE 8 – (1) YTM, bu Yönetmelik çerçevesinde Kurul tarafından idare ve temsil
olunur.
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Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) YTM’nin karar organı olan Yönetim Kurulu, Kurul Karar Organından
oluşur. Kurul Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı; Kurul İkinci Başkanı ise Yönetim Kurulu
Başkan Vekilidir. Başkanın çeşitli nedenlerle görevi başında bulunamaması halinde Yönetim
Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dâhil en az beş üyenin hazır
bulunması ile toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Yönetim Kurulu
Başkan veya yokluğunda Başkan Vekili tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanır. Başkan veya Başkanın görevde olmadığı durumlarda Başkan Vekilinin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir.
(2) Yönetim Kurulu, YTM işlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yerine getirilmesi için
gerekli tüm kararları alır. YTM’nin bütçesini, mali tablolarını ve faaliyet raporunu düzenlemeye
ve onaylamaya, taşınmaz satın alınması, kiralanması ve elden çıkarılmasına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim kurulu başkanı
MADDE 10 – (1) YTM’nin en üst yöneticisi olan Başkan, YTM’nin genel yönetimi,
temsili ve Yönetim Kurulunca alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.
(2) Başkan, YTM’nin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile
bunların elden çıkarılmasına ve YTM’de personel istihdamına yetkilidir.
(3) Başkan, görev ve yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı
olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.
Müdür
MADDE 11 – (1) YTM işlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile bir müdür atanır.
(2) Müdür, YTM işlerini Başkan adına ve Başkanın kendisine devrettiği yetkiler çerçevesinde yürütür; sorumluluğu altındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri ve Görevleri
Hizmet birimleri
MADDE 12 – (1) YTM’nin merkezi İstanbul’dadır.
(2) YTM aşağıda sayılan hizmet birimlerinden oluşur:
a) Varlık Yönetim Birimi,
b) Finansman ve Muhasebe Birimi,
c) Tazmin ve Tasfiye Birimi,
ç) Hukuk Birimi,
d) Destek Hizmetleri Birimi.
(3) YTM faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya daimi çalışma grupları oluşturulabilir.
Varlık Yönetim Birimi
MADDE 13 – (1) Varlık Yönetim Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) İlgili mevzuat da dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde, güncel ekonomik konjonktüre göre YTM malvarlığının değerlendirilmesine karar vermek ve aldığı kararları Finansman ve Muhasebe Birimine bildirmek,
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b) YTM adına yatırım kuruluşları ile diğer kuruluşlar nezdinde açılan hesapların takibini
ve kontrolünü yapmak, gerekli durumlarda söz konusu hesaplara ilişkin diğer birimlere bilgi
vermek,
c) YTM hesaplarında bulunan varlıklara ilişkin sermaye artırımı, temettü ödemesi ve
diğer durumlarda gerekli işlemleri diğer birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,
ç) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 83 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca YTM’ye intikal eden varlıkların muhafazası ve satışı için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) YTM malvarlığının değerlendirilmesine yönelik karar almak üzere, Varlık Yönetim
Biriminde görevli personel arasından Yönetim Kurulu kararıyla en az üç kişi görevlendirilir
ve en az ikisinin imzasıyla karar alınır.
Finansman ve Muhasebe Birimi
MADDE 14 – (1) Finansman ve Muhasebe Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Aidatların hesaplanmasına ilişkin işlemleri yürütmek, aidatlar ile diğer gelirlerin
takip ve tahsilini gerçekleştirmek, süresi içerisinde ödenmeyenleri Hukuk Birimine bildirmek,
b) YTM’nin malvarlığının nemalandırılması için Varlık Yönetim Birimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde operasyonel işlemleri yürütmek,
c) YTM’nin Kanundan doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak ödeme
ve giderleri tahakkuk ettirmek ve gerçekleştirmek,
ç) YTM’nin muhasebe ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
d) YTM’nin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
e) Yönetim Kuruluna üçer aylık dönemler itibarıyla YTM’nin malvarlığı, malvarlığının
değerlendirilmesi, alacakları ile alacakların takip ve tahsiline ilişkin Hukuk İşleri Birimi ve
Varlık Yönetim Birimi ile koordineli olarak rapor sunmak,
f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tazmin ve Tasfiye Birimi
MADDE 15 – (1) Tazmin ve Tasfiye Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yatırımcı tazmin işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
b) Tedrici tasfiye işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
c) Özel Fon’a ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Birimi
MADDE 16 – (1) Hukuk Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yönetim Kuruluna ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma hizmeti vermek; diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlardan, talep edilen sair hukuki konularda
mütalaa vermek,
b) YTM’nin görev alanına giren hususlarla ilgili düzenlemeleri hazırlamak; diğer birimler tarafından hazırlanan düzenleme taslaklarını da inceleyerek ilgili birim ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
c) YTM’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii, icra ve iflas daireleri
ile diğer idari mercilerde takibi ve çözümlenmesi amacıyla YTM’yi temsil etmek veya edilmesini sağlamak; devam eden ve sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

27 Şubat 2015 – Sayı : 29280

ç) YTM tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, gerekirse suç duyurusunda
bulunmak, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak,
d) Yargı mercilerine intikal eden veya henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün
sağlanması amacıyla Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
e) Yargı kararlarına göre tahsil ve takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra etmek,
f) Gerekli görülen hallerde, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini satın alma hususunda
çalışmalar yapmak; YTM bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarını
tespit etmek, tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını sağlamak ve bu hususları
Yönetim Kuruluna sunmak,
g) YTM’nin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
ğ) YTM’nin pay sahibi olduğu şirketlerin genel kurullarına katılıma ilişkin iş ve işlemleri Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,
h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Birimi
MADDE 17 – (1) Destek Hizmetleri Birimi aşağıdaki görevleri yapar:
a) Evrak, kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek,
b) Yönetim Kurulu toplantı gündemini oluşturmak, üyelere dağıtmak, raportörlük hizmeti sunmak, tutanak ve kararları hazırlamak, imzalatmak, muhafaza etmek ve bunlarla ilgili
işlemleri yapmak,
c) Bilgi sistemlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
ç) Personelin işe alınması ve personele ilişkin yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek,
d) YTM’nin hizmet içi eğitim politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik
çalışmaları yürütmek,
e) YTM’nin faaliyet alanına giren konularda yurt içinde düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak, yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli
işlemleri yürütmek,
f) YTM’nin ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım,
temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri hizmetlerini yürütmek,
g) YTM’nin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
ğ) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve
işlemleri yürütmek,
h) YTM’nin iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,
ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
YTM’nin Gelirleri ve Malvarlığının Nemalandırılmasına İlişkin Esaslar
YTM’nin gelirleri
MADDE 18 – (1) YTM’nin gelirleri;
a) Yatırım kuruluşlarının yatıracağı giriş aidatları, yıllık aidatlar ve ek aidatlardan,
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b) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının yüzde ellisinden,
c) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen gelirlerden,
ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında zamanaşımına uğraması
üzerine YTM’ye gelir kaydedilen her türlü emanet ve alacaklardan,
d) YTM malvarlığının getirisinden,
e) Diğer gelirlerden,
oluşur.
YTM malvarlığının kullanım esasları
MADDE 19 – (1) YTM malvarlığı, ilgili mevzuatın imkan verdiği şekilde Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(2) YTM’nin malvarlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
ALTINCI BÖLÜM
YTM Aidatları, Hesaplanması ve Tahsili
Giriş aidatları
MADDE 20 – (1) Bütün yatırım kuruluşlarının giriş aidatı ödeyerek YTM’ye katılması
zorunludur. Kurul tarafından faaliyet izni verilmesinin uygun görülmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce yatırım kuruluşları tarafından YTM’ye 50.000 Türk Lirası tutarında giriş
aidatı yatırılır.
Yıllık aidatlar
MADDE 21 – (1) Yatırım kuruluşlarının yıllık aidat yükümlülükleri Kurul, merkezi takas ve saklama kuruluşları ile diğer kuruluşlar nezdinde bir önceki yıla ilişkin bulunan veriler
esas alınmak suretiyle, bu Yönetmelik ve Kurul tarafından belirlenen esaslar uyarınca hesaplanır.
(2) Yatırım kuruluşlarının içinde bulunulan yıl için yatıracakları yıllık aidat tutarları,
YTM’nin bildirimi üzerine Mart ayı sonuna kadar ödenir.
(3) Yıllık aidatlar yatırımcı bazında;
a) Repo işlemine konu olanlar hariç olmak üzere kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları açısından merkezi takas ve saklama kuruluşları nezdinde bulunan saklama bakiyelerinin,
b) Organize piyasalarda işlem gören türev araçlar açısından merkezi takas ve saklama
kuruluşları nezdinde bulunan teminatların
günlük tutarlarının toplamının, yatırım kuruluşlarının faaliyette bulunduğu iş günü sayısı dikkate alınmak suretiyle bulunan ortalamasının; beşinci fıkrada yer alan katsayılarla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu fıkra uyarınca yatırımcı bazında bulunan saklama bakiyeleri
ile teminat tutarları ortalamasının her bir yatırım kuruluşu için toplamı, MKK tarafından hesaplanarak YTM’ye iletilir.
(4) Kaldıraçlı alım satım işlemleri üzerinden; yatırımcı bazında merkezi takas ve saklama kuruluşları nezdinde bulunan teminatların toplam tutarlarının, yatırım kuruluşlarının faaliyette bulunduğu iş günü sayısı dikkate alınmak suretiyle bulunan günlük ortalamasının beşinci
fıkrada yer verilen gruplandırma çerçevesinde, sırasıyla binde 4, 8, 16 ve 32 katsayıları ile çarpılması suretiyle yıllık aidat hesaplanır. Bu hesaplamaya esas teşkil edecek teminat tutarları
toplamının günlük ortalaması, Takasbank tarafından hesaplanarak YTM’ye iletilir.
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(5) Aracı kurumlar için, Kurulun sermaye yeterliliği düzenlemeleri uyarınca ay sonları
itibarıyla hesaplanan Sermaye Yeterliliği Tabanının; Gerekli Asgari Özsermaye, Risk Karşılığı
ve Son Üç Aylık Faaliyet Giderlerinden en büyük olanına bölünmesi suretiyle bulunacak oranın
yıllık ortalaması;
a) 3 kat ve daha fazla olanlara on binde iki,
b) 2 ilâ 3 (3 hariç) kat arasında olanlara on binde dört,
c) 1 ilâ 2 (2 hariç) kat arasında olanlara on binde sekiz,
ç) 1 kattan az olanlara on binde on altı,
katsayıları uygulanarak yıllık aidat hesaplaması yapılır.
(6) Bankalar açısından aidat hesaplamasında, beşinci fıkranın (a) bendinde yer verilen
katsayı dikkate alınır.
(7) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen saklama bakiyeleri ve teminatların; her
bir yatırımcı bazında, Kanun’un 84 üncü maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde belirlenen
ve her yıl güncellenen azami tazmin tutarından az olması durumunda tamamı, fazla olması durumunda ise söz konusu azami tazmin tutarı kadarlık kısmı hesaplamaya dâhil edilir. Azami
tazmin tutarı, kaldıraçlı alım satım işlemleri ve diğer sermaye piyasası araçları için ayrı ayrı
dikkate alınır.
(8) Tezgâhüstü türev araçlar üzerinden ise, yatırımcı sayısına göre aidat hesaplanır.
Buna göre yatırım kuruluşlarının her bir yatırımcı ile yıl içinde gerçekleştirdikleri tezgâhüstü
türev araç işlemlerinde sözleşme büyüklüklerinin toplamı;
a) 1.000.000 Türk Lirasının altında olan her bir yatırımcı için 50 Türk Lirası,
b) 1.000.000 Türk Lirası veya üzerinde olan her bir yatırımcı için ise 100 Türk Lirası,
tutarı dikkate alınmak suretiyle aidat hesaplanır. Yatırım kuruluşları, bir önceki yıl içerisinde her bir yatırımcı ile gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç sözleşme büyüklükleri toplamı ile ödeyecek oldukları aidat tutarlarını MKK’ya bildirmek ve ikinci fıkrada belirtilen sürede YTM’ye ödemekle yükümlüdür. Yatırım kuruluşlarının diğer yatırım kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç işlemleri hesaplamada dikkate alınmaz.
(9) YTM’nin malvarlığı mevcudu, yatırım kuruluşlarının tür ve risk durumları ile sermaye piyasası araçlarının nitelikleri dikkate alınmak suretiyle, dördüncü, beşinci ve yedinci
fıkralarda yer alan katsayılar ile sekizinci fıkrada yer alan tutarları, yarısı oranında artırmaya
veya azaltmaya Kurul yetkilidir.
(10) YTM, yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilerin toplanmasına ilişkin
esasları belirlemeye ve söz konusu verilere ilişkin olarak, yatırım kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.
(11) Aidatların hesaplanmasında, yatırımcı blokajları ile yatırım kuruluşlarının kendi
portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçları ve portföyleri adına yapmış oldukları işlemler
nedeniyle vermiş oldukları teminatlar dikkate alınmaz.
Ek aidatlar
MADDE 22 – (1) YTM malvarlığının ihtiyacı karşılamaya yetmediği hallerde, 21 inci
maddedeki esaslar çerçevesinde yatırım kuruluşlarından, bir önceki yılda ödedikleri aidat tutarı
toplamına kadar ek aidat alınabilir. Ek aidatlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sürede
ödenir.
(2) Ek aidatlar, ihtiyacın ortadan kalkmasını izleyen ilk yıl, yatırım kuruluşlarının yatıracakları yıllık aidatlardan mahsup edilebilir.
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Aidat yükümlülüğüne ilişkin esaslar
MADDE 23 – (1) Süresi içerisinde ödenmeyen aidatlar ile yerine getirilen aidat yükümlülüğünün ilave aidat yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, doğacak aidat farkları, aidat için belirlenen son ödeme gününden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak
gecikme zammı oranında uygulanacak faiz oranı ile birlikte 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra
ve İflas Kanunu hükümlerine göre YTM tarafından tahsil edilir.
(2) Fazla yatırıldığı tespit edilen aidat tutarları, YTM’nin belirleyeceği usul ve esaslar
çerçevesinde faizsiz olarak ilgili yatırım kuruluşuna iade edilir.
(3) Aidat yükümlülüklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediğinin veya aidat hesaplamasında esas alınan verilerin gerçeğe uygun olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili yatırım
kuruluşları YTM tarafından Kurul’a ve Birlik’e bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların ve Teslim Edilmeyen Sermaye Piyasası
Araçlarının YTM’ye İntikali ve Satışı
Zamanaşımı
MADDE 24 – (1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet
ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son
talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden; yatırım fonu ve değişken
sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil
edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.
(2) Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda zamanaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, haczin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına ve
yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin
olduğu tarihte işlemeye başlar.
(3) Hesaba, hesap sahibinin iradesi bulunmaksızın faiz veya kâr payı ödemesi yapılması
ile bedelsiz pay aktarılması gibi durumlar zamanaşımını kesmez. Yatırımcıların bir yatırım kuruluşu nezdinde birden fazla hesabı bulunması halinde hesaplarından birinde işlem yapılması
diğer hesaplar açısından da zamanaşımını keser. Bunun dışında, zamanaşımını durduran ve kesen haller Kurulca belirlenir.
Zamanaşımının ilanı
MADDE 25 – (1) Yatırım kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içerisinde 24 üncü madde
uyarınca zamanaşımına uğrayacak ve tutarı 100 Türk Lirası ve üzerinde olan emanet ve alacakların hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM’ye devredileceği hususunda, içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.
(2) Bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet
ve alacaklar tutarına bakılmaksızın içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından bir sonraki
takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan edilir.
İlan edilecek listelerde emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlere yer verilir.
Yatırım kuruluşu, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, içinde
bulunulan yılın Nisan ayı içerisinde, Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş
gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan eder.
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(3) İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bu maddede yer alan ilan yükümlülüklerinin
yerine getirildiğine ilişkin beyan ile birlikte yatırım kuruluşları tarafından içinde bulunulan
yılın Mayıs ayı sonuna kadar YTM’ye gönderilir. YTM bu listeleri içinde bulunulan yılın Temmuz ayı başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet
sitesinde yayınlar.
(4) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan
hesaplardaki emanet ve alacaklara ilişkin bu maddede yer alan yükümlülükler, emanet ve alacakların devredildiği kuruluş tarafından yerine getirilir. Hesaplardaki emanet ve alacakların
devri sırasında, bunların zamanaşımına uğrayacağı tarihler devredilen kuruluşa liste halinde
verilir.
(5) Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilmemekle birlikte, zamanaşımı süresi dolmadan önce yatırım kuruluşu tarafından tespit edilen varlıklara ilişkin bu maddede yer alan bildirim ve ilan yükümlülüğü ivedilikle yerine getirilir ve bir sonraki takvim yılının sonuna kadar ilan edilmeye devam edilir.
(6) Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilmeyen ve zamanaşımı süresi dolmuş olan varlıklar, gerekli ilan ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılmaksızın YTM’ye gelir kaydedilir.
(7) İlan ve bildirim yükümlülüklerinin bu maddeye uygun şekilde yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili yatırım kuruluşundadır.
Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye gelir kaydedilmesi
MADDE 26 – (1) Zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklar üzerinde yalnızca YTM
hak sahibi olup, yatırım kuruluşları söz konusu emanet ve alacakları YTM’ye devredinceye
kadar ayrı bir hesapta izlemekle yükümlüdür.
(2) Yatırım kuruluşları, önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri
ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi Ocak ayı sonuna kadar
YTM’ye gönderir ve söz konusu varlıkları aynı süre içerisinde YTM’ye devreder.
(3) Zamanaşımına uğramış yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü
emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kâr payı ve diğer getiriler için düzenlenecek liste örnekleri ve bunların hangi hesaplara yatırılacağı veya ne suretle tevdi ve teslim edileceği, YTM
tarafından Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulur.
(4) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan
emanet ve alacaklar, bunların devredildiği kuruluş tarafından YTM’ye devredilir.
(5) Zamanaşımına uğradığı halde YTM’ye devredilmediği tespit edilen emanet ve alacaklara, YTM’ye gelir kaydedilmesi gerektiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki
alacaklara uygulanan gecikme zammı oranında faiz işletilir. Bu şekilde YTM’ye devredilen
varlıklar için MKK’ya ve Takasbank’a YTM tarafından herhangi bir ücret ödenmez.
Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının YTM’ye intikali
MADDE 27 – (1) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası
araçları MKK tarafından, YTM hesaplarına aktarılır, bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar
kendiliğinden sona ermiş sayılır. YTM hesaplarına aktarılan sermaye piyasası araçlarına ilişkin
geçmiş yıllarda ödenen, ihraççı şirketler nezdinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca YTM’ye
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devredilebilen temettüler de ilgili ihraççı şirketler tarafından YTM hesaplarına aktarılır. Bu şekilde YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçları için MKK’ya ve Takasbank’a YTM tarafından herhangi bir ücret ödenmez.
Zamanaşımına uğrayan varlıkların ve teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının satışı
MADDE 28 – (1) 24 üncü madde uyarınca YTM’ye gelir kaydedilen emanet ve alacaklar ile 27 nci madde uyarınca YTM’ye aktarılan sermaye piyasası araçlarının, YTM’ye intikalinden itibaren üç ay içinde BİAŞ’ta satılması esastır. Bununla birlikte, BİAŞ’ta satışı mümkün olmayan veya söz konusu süre içerisinde satılamayan varlıklar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Satış işlemleri için YTM tarafından BİAŞ’a yazılı olarak müracaat edilir. Satış işlemi, BİAŞ tarafından satılacak kıymetin likidite durumuna göre, ayrı bir resmi müzayede sırası
açılmasına gerek görülmediği durumlarda ilgili sermaye piyasası aracının işlem sırasında ya
da açılacak ayrı bir resmi müzayede pazarında gerçekleştirilebilir.
(3) Ayrı bir resmi müzayede pazarı açılması durumunda satılacak varlıklara ilişkin duyuru, satışın yapılacağı günden en az bir gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılır.
(4) Resmi müzayede işlemlerine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. YTM adına
yapılacak müzayede dâhil hiçbir işlem için BİAŞ’a, MKK’ya ve Takasbank’a komisyon, masraf
ve benzeri ücret ödenmez.
(5) Bu Yönetmelik uyarınca YTM’ye zamanında devredilmeyen varlıkların, bu maddede belirtilen satış sürecinden sonra YTM’ye intikal etmesi halinde, söz konusu varlıklar yapılacak ilk satışta dikkate alınır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Giderler
MADDE 29 – (1) YTM tarafından Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan görevlerin
yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler ile genel yönetim giderleri YTM’nin malvarlığından karşılanır. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kanunun yayımı tarihinden önce tedrici tasfiyesine başlanmış olan kurumlara ilişkin olarak gerekli ödemeler üçer
aylık dönemler itibarıyla YTM tarafından MKK’ya yapılır.
Bütçe, mali tablo ve raporlar
MADDE 30 – (1) YTM bütçesi ve kesin hesabı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Bütçe YTM’nin bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır.
YTM gelirlerinin yeterli olması halinde, yıl içerisindeki ilave ödenek ihtiyacı için mevcut veya
yeni açılacak tertiplere Yönetim Kurulu tarafından ödenek eklenebilir. Bütçe içi ödenek aktarması yapmaya Başkan yetkilidir.
(2) YTM, yıllık mali tabloları ile hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini ve sonraki dönem
hakkında görüş ve önerileri ile alınması gereken önlemleri içeren bir faaliyet raporunu düzenleyerek takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Kurula gönderir.
YTM’nin defter ve kayıtları
MADDE 31 – (1) YTM tarafından, bu Yönetmeliğin uygulanmasında yönetim kurulu
karar defteri ve yardımcı defterler ile ilgili mevzuat uyarınca tutulması zorunlu olan diğer defterler tutulur. Kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Yatırımcıyı bilgilendirme ve reklam yasağı
MADDE 32 – (1) Yatırım kuruluşları, sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri sırasında YTM ve YTM’nin koruma kapsamı hakkında yatırımcılara yeterli bilgi vermek zorundadır.
(2) Yatırım kuruluşları, YTM’nin yatırımcılara sağladığı korumayı reklam amacıyla
kullanamazlar.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak tedbirler
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler, eksik yerine getirenler veya mevzuata aykırı fiil ve işlemleri tespit edilenler YTM tarafından Kurula bildirilir.
Tutarların değerlenmesi
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde ve geçici 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer verilen tutarlar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca
her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Kurulca belirlenen oranda arttırılır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Saklı hükümler
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan veya açıklık bulunmayan konularda
genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Kurul yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
YTM’nin merkezine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurul merkezinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar YTM’nin merkezi Ankara’dadır.
Giriş aidatı ödemeyecek yatırım kuruluşları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 20 nci maddede yer verilen giriş aidatları mülga 28/7/1981
tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan Yatırımcıları Koruma Fonuna
katılmış olan yatırım kuruluşları tarafından yatırılmaz.
Yıllık aidatların hesaplanmasına ilişkin geçici madde
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2015 yılında, yatırım kuruluşlarının 2014 yılı verileri üzerinden yapılacak yıllık aidat hesaplamasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Birleşme veya devralma durumunda aracı kurumlara sağlanacak indirimler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyette bulunan;
a) Bir aracı kurumun başka bir aracı kurumun aktif ve pasifini devralmak,
b) Bir aracı kurumun başka bir aracı kurumun sahip olduğu yetki belgesi kendi lehine
iptal edilmek,
c) İki veya daha çok aracı kurumun tasfiyesiz infisah yoluyla tüzel kişiliklerini sona
erdirerek aktif ve pasiflerini birleştirmek suretiyle yeni bir aracı kurum kurmak
üzere 31/12/2017 tarihine kadar Kurula başvurması durumunda, YTM’ye ödeyeceği
yıllık aidat, buna ilişkin Kurul karar tarihini takip eden yıldan itibaren dört hesaplama dönemi
boyunca, bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre hesaplanacak tutarların yarısı kadar ödenir.
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(2) Bu madde kapsamında aracı kurumlara sağlanacak indirimlerin toplam tutarı
2.288.746,46 Türk Lirasını aşamaz. Söz konusu aracı kurumlara sağlanacak indirimlerin toplam
tutarının tespitinde, bu fıkrada yer alan tutarın, ilgili aracı kurumun indirimden ilk yararlandığı
yıl için belirlenmiş olan değerlenmiş hali dikkate alınır.
YTM tarafından devralınan alacakların takip ve tahsili
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) YTM’nin, Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca devraldığı alacaklara ilişkin olarak, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takiplere, yine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre kaldığı yerden devam edilir.
Hesapları devredilmiş olan yatırım kuruluşları açısından zamanaşımı süresinin
tespiti
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, faaliyetleri sürekli
olarak durdurulmuş ve hesapları başka bir kuruluşa devredilmiş olan yatırım kuruluşlarının
hesaplarındaki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlerin tespit edilememesi
durumunda, zamanaşımı süresinin tespitinde devir tarihi esas alınır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası 1/1/2016 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARI
YÖNETMELİĞİ (SHY-YDK)’ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nin 11 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlarda Başdenetçi gerekliliği aranmaz. Ancak denetçilerin; amatör yapım hava araçlarının tasarımı, yapımı ve uçuş testleri konularında en az beş yıl tecrübe sahibi ve en az bir
(1) adet amatör hava aracı tasarım, yapım ve uçuş testleri süreçlerinde çalışmış olmaları gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Uçuşa elverişlilik grubunda yer alan denetleme yetki türleri şunlardır;
a) Sürekli uçuşa elverişlilik yönetim kuruluşu,
b) Hava aracı uçuşa elverişlilik,
c) Hava aracı bakım kuruluşları,
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ç) Bakım eğitim kuruluşları,
d) Hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları,
e) Hava aracı, parça veya teçhizat sertifikasyonu,
f) Amatör yapım hava araçları,
g) İnsansız hava araçları,
ğ) Özel uçuş izinleri.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ğ) bentleri Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşları için uygulanmaz. Amatör yapım hava araçları denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi Kuruluşu tek kişilik şirket veya kuruluş amaçlarında havacılık faaliyeti bulunan kulüp, dernek veya vakıf olabilir.
(4) Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlar verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen sigorta miktarının %20’si kadar sorumluluk sigortası yapmaları
yeterlidir. Tek kişilik şirket olması halinde ise birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen miktarın
%1’i kadar sorumluluk sigortası yapılması yeterlidir.
(5) Sadece Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız
Denetçi kuruluş tek kişilik şirket ise bu Yönetmeliğin 10, 12 ve 15 inci maddelerinde yer alan
hükümler uygulanmaz. Amatör yapım hava araçları için yetki alan Yetkili Denetim Kuruluşlarından elkitabı istenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“g) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek inceleme ve denetim hizmeti nedeniyle oluşabilecek zararların tazminini teminen bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen miktarda
sorumluluk sigortası yaptıracağına dair taahhütname.”
“(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlar için uygulanmaz.
(7) Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlarının kulüp, vakıf veya dernek olması halinde, kulüp/vakıf/dernek veya tek kişilik şirket olduğunu gösterir ilgili Makamdan alınmış yazının ve kulüp/vakıf/dernek/şirket tüzüğünün Genel Müdürlüğe sunulması gerekir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/4/2012

28255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/1/2013

28529
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA
HAKKI TEBLİĞİ (II-23.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(II-23.1.a)
MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Önemli
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan önemli nitelikteki işlemlerden (ç) ve (d)
bentlerinde belirtilenler için, bu işlemlerden yararlanacak olanlar tarafından, (a) bendinde belirtilenler için ise, devrolunan ve payları borsada işlem gören ortaklığın, payları borsada işlem
görmeyen ve birleşmeye esas olan finansal tabloları itibariyle aktif toplamı daha büyük olan
bir ortaklık ile birleşmesinde, devralan ortaklıkta birleşme işlemi öncesi hakim ortak konumunda olanlar ile bunlarla birlikte hareket edenler tarafından pay alım teklifinde bulunulması
zorunludur. Bu durumda pay alım teklifi fiyatı 10 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:
BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(II-23.2.a)
MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme
ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Payları borsada işlem görmeyen bir şirketin devralan taraf olduğu birleşme işlemlerinde devralan ortaklıkların, sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamının tamamının karşılıksız kalması hariç olmak üzere, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen Kanun kapsamından çıkma şartlarını sağlamamaları gerekir. Birleşme sonucunda devralan şirketin birleşme
öncesindeki payları, şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 6 aylık
dönemde borsada satılamaz. Söz konusu payların; devrolunan ve payları borsada işlem gören
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ortaklığın birleşme işleminin kamuya açıklandığı tarih itibariyle fiili dolaşımdaki pay miktarının en fazla yarısına tekabül eden miktarı şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı
tarihten sonraki 6 ncı ve 12 nci aylar arasındaki dönemde, yine aynı miktardaki bölümü ise şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki 12 nci ve 24 üncü aylar arasındaki dönemde borsada satılabilir. Bu fıkra kapsamında payları borsada işlem görmeyen
şirket ortaklarının her birinin borsada ne kadarlık pay satışı yapabileceğinin belirlenmesinde,
birleşme işleminin görüşüldüğü genel kurul tarihi itibariyle payları borsada işlem görmeyen
şirkette sahip olunan pay oranları dikkate alınır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:
PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(II-26.1.a)
MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım
Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Bu Tebliğin uygulanmasında bir ay otuz gün olarak dikkate alınır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Ortaklığın yönetim kontrolüne sahip ortaklarından paylarının bir kısmının satın
alınması sonucunda, satın alanın; ortaklığın oy haklarının yüzde ellisi veya daha azına sahip
olması koşuluyla, bir yazılı sözleşme çerçevesinde pay devri öncesinde yönetim kontrolüne
sahip ortak ile ortaklığın yönetim kontrolünü eşit veya daha az bir oranla paylaşması.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) ve
(c) bendi, üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi
durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı
grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz. Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır.”
“a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen fiyatın,”
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“c) Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına
ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde
oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının,”
“b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan
veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu
tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran
pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,”
“c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan
grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık
paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık
dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik
ortalamasının”
“(5) Pay alım teklifi fiyatını ve dolayısıyla yatırımcıların pay alım teklifine katılıp katılmayacaklarına ilişkin kararlarını etkileyen günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ait
oldukları dönemlerde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Kurulca Kanunun 101 ve 107 nci
maddeleri uyarınca işlem yapılmasına karar verilmesi durumunda, Kurulca pay alım teklifinin
durdurulmasına veya pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesine karar verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gönüllü pay alım teklifi kapsamında ve fiyatında değişiklik yapılması
MADDE 22 – (1) Gönüllü pay alım teklifinde bulunan, fiili pay alım teklifi süresinin
sona ermesinden bir iş günü öncesine kadar pay alım teklifi fiyatını artırabilir ve/veya payların
bir kısmı için gönüllü pay alım teklifinde bulunulmuş ise payların daha büyük bir kısmı veya
payların tamamını içerecek şekilde pay alım teklifini değiştirebilir.
(2) Gönüllü pay alım teklifi fiyatının artırılması ve/veya kapsamının genişletilmesi halinde, yeniden belirlenen fiyat ve/veya kapsam dikkate alınarak pay alım teklifi işlemine devam
edilir. Yeni teklif, yapılacak değişikliğin Kurula bildirilmesi ve 10 uncu maddede belirtilen
usule uygun olarak kamuya açıklanması durumunda geçerli olur.
(3) Gönüllü pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesinden önce teklife katılarak
paylarını satmış olan ortaklara ödenen fiyat ile yeniden belirlenen fiyat arasındaki fark, pay
alım teklifi süresinin sona ermesini takip eden iki iş günü içinde ilgili ortaklara ödenir. Teklifin
kapsamının değişimi öncesi kısmi gönüllü pay alım teklifine cevaben talepte bulunan pay sahipleri pay alım teklifi süresi boyunca taleplerini değiştirebilirler.
(4) Gönüllü pay alım teklifi fiyatında ve/veya kapsamında değişiklik yapılması halinde,
satın alma süresi iki hafta uzatılır. Söz konusu iki haftalık ek süre içinde teklifte yeni bir değişiklik yapılamaz.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(VII-128.1.a)
MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği
(VII-128.1)’nin 5 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü
fıkralar eklenmiş ve devam eden fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilen beşinci
ve sekizinci fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, payları ilk defa halka arz edilecek veya
borsada işlem görecek ortaklıkların 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem
Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında
sayılan Kanun kapsamından çıkma şartlarını taşımaması gerekmektedir. Ancak, söz konusu
fıkranın (b) bendi yalnızca net satış hasılatı için dikkate alınır. Söz konusu şartlar, genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar ve
kamunun ortaklığının bulunduğu ortaklıklar için uygulanmaz.”
“(3) Kurul, ikinci fıkrada yer alan şartları sağlamayan ortaklıklar ile gerekli görülmesi
halinde bu şartları sağlayan ortaklıkların paylarının sadece Borsa’da nitelikli yatırımcılar arasında alım satıma konu edilmesini isteyebilir.”
“(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasındaki hükme aykırılık durumunda, toplulaştırılarak
tescil edilen sermayenin sicilden terkini veya eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı ile bu
maddenin ikinci fıkrası hükmüne uyum sağlanır. Eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı ile
sermaye toplulaştırma yapılan tutar kadar azaltılırken, sermaye artışı yetkili organ onayından
geçmiş dönüşüm öncesindeki son yıllık hesap dönemine ait finansal tablolarda yer alan sermayeye eklenebilir iç kaynaklardan ve/veya nakit olarak karşılanır.”
“(8) Halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşlar veya piyasa danışmanı bu maddenin yedinci fıkrasındaki hükümlere uygun olarak portföylerine aldıkları payları, halka arz
edilen payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz fiyatının
altındaki bir fiyattan borsada satamazlar ve bu payları halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutamazlar. Bu fıkrada belirtilen süre
içinde söz konusu payların kısmen veya tamamen bu fıkra hükmüne uygun olarak satılması
veya devredilmesi durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur. Söz konusu kuruluşların
borsa dışında satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci ve dokuzuncu fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan
sermaye koyma borcunun nakit olarak yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, sadece nakden
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konulan ve nakden konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan
borçlar, muaccel olması kaydıyla, sermaye koyma borcuna mahsup edilebilir. Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcu, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup suretiyle yerine getirilemez.”
“(7) Sermaye artırımından elde edilecek fonun ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu
öncesinde kamuya açıklanan son dört döneme ilişkin finansal tablolarında, ilişkili taraflara
nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçların ortalamasının, söz konusu
borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.”
“(9) Bu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları bu Tebliğin 13 üncü
maddesi kapsamındaki işlemlere de kıyasen uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı
tarafından karara bağlanmamış izahname veya ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasına ilişkin
başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 19/2/2015

Karar No : 2015/01
Konu

: İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 29.12.2014 tarih ve 9031 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 5.2.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü (TTA Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, Edirne İli,
Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi, 18.255,84 m² yüzölçümlü, 2241 ada, 3 no.lu parsele yönelik “Tercihli Kullanım Alanı (Emsal:1,50; 2,00; 3,00; Hmax:Serbest), Park Alanı ve Yol”
kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım
ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Edirne Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 19/2/2015

Karar No : 2015/05
Konu

: İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 1.12.2014 tarih ve 8219 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 5.2.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar
Mahallesi, 660.335,83 m² yüzölçümlü, 2458 ada 1 parsel, 2459 ada 1 parsel, 2460 ada 1 parsel,
2461 ada 1 parsel, 2462 ada 1 parsel ile 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044 ve
8045 no.lu parsellere yönelik “Kentsel Konut Gelişme Alanı, Kamu Kuruluş Alanı ve Akaryakıt-LPG Servis Alanı” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kayapınar Belediye Başkanlığı’na
gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 19/2/2015

Karar No : 2015/06
Konu

: İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28/1/2015 tarih ve 537 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 27.1.2014 tarih ve 2014/04 sayılı Kararının 1. Maddesinin; “Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu
parseller, mülkiyeti Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait 30 ada, 1 no’lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan ekli krokide sınırları belirtilen yaklaşık
666.410 m² yüzölçümlü İnebolu Limanı Alanının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” şeklinde revize edilmesine,
2- Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde yer alan 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller ile devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan İnebolu Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı,
Yol, Resmi Kurum Alanı” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave ve revizyon
uygulama imar planının onaylanmasına,
3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 19/2/2015
Karar No : 2015/07
Konu
: Samsun ilindeki bazı taşınmazların
özelleştirme kapsam ve programına alınması.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/1/2015 tarihli ve 225 sayılı yazısına istinaden,
1. Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, Ortamahalle Mevkiinde bulunan ve tapunun
162, 299, 343, 346 ve 348 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerindeki haklar ve binaları
ile birlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesine tahsis edilmek üzere eğitim ve öğretim hizmetlerinde kamu yararına kullanılması ve kullanım amacının tapu siciline şerh edilmesi kaydıyla,
4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendine istinaden bedelsiz olarak Maliye Hazinesine
devredilmesine ilişkin Kurulumuzun 7.1.2011 tarihli ve 2011/05 sayılı Kararında Ondokuz
Mayıs Üniversitesine yapılan tahsisin taşınmazların eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmaması sebebiyle kaldırılmasına ve Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, Ortamahalle
Mevkiinde bulunan ve tapunun 162, 299, 343, 346 ve 348 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Söz konusu taşınmazların satış veya kiralama veya mülkiyetin gayrı ayni hakların
tesisi veya işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2017 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 19/2/2015
Karar No : 2015/08
Konu
: Muş ili, Merkez ilçesi, Alizurum (Tandoğan) köyü ve Kepenek
(Arnak) köyü, (Muş Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İlave ve
Revizyon İmar Planı
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/12/2014 tarih ve 9030 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. ve şahıs adına kayıtlı Muş ili, Merkez ilçesi, Alizurum (Tandoğan) köyü ve Kepenek (Arnak) köyü sınırları içerisinde yer alan Muş Şeker Fabrikası alanına ait muhtelif parsellere “Sanayi Alanı (Emsal:1.00, Yençok:Yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecek), Resmi Kurum
Alanı (E:1.00, Yençok:Serbest), Teknik Altyapı Alanı (E:0.10, Yençok:Serbest) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli
İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Muş Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 19/2/2015

Karar No

: 2015/09

Konu

: Yalova İli, Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii
240 ada 4 no.lu parsel
İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13.11.2014 tarih ve 7819 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. adına
kayıtlı Yalova İli, Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii sınırları içerisinde yer alan
8.278,90 m² yüzölçümlü 240 ada 4 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (A-2, TAKS:
0.30; KAKS: 0.60) ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 19/2/2015

Karar No : 2015/10
Konu

: Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi
13246 ada 79 ve 80 no.lu parseller
İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.11.2014 tarih ve 8151 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer
alan toplam 21.282,51 m² yüzölçümlü 13246 ada 79 ve 80 no.lu parsellere yönelik “Gelişme
Konut Alanı (TAKS: 0.40; KAKS: 3.20), Ticaret Alanı (E: 2.00; Yençok: 5 kat), Park ve Yol”
fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 19/2/2015

Karar No : 2015/11
Konu

: Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi (105.647,34 m2 yüzölçümlü
158 ada 149 parselin 91.543,54 m² lik kısmı) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5.11.2014 tarih ve 7609 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 22.7.2013 tarih ve 2013/123 sayılı Kararı ile 1/5.000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylanan, mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Siirt İli, Kurtalan İlçesi,
Kıcıman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 105.647,34 m2 yüzölçümlü 158 ada 149 parselin
91.543,54 m²’lik kısmına ilişkin “Belediye Hizmet Alanı (E: 0,60; Yençok: Serbest), Cami
(E: 0,60; Yençok: Serbest), Park, Rekreasyon Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kurtalan Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
27 Şubat 2015
CUMA

Sayı : 29280

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/51
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fidan oğlu 1963 D.lu
Afrin/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan MUSTAFA BALO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 18/12/2014 tarih ve 2014/51 esas, 2014/1401 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
819

—————



Esas No : 2014/941
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Duvut ve Senem oğlu 1961 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan HAYDAR KARAALİ, Haydır ve Arife oğlu 1986 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan MUHAMMED KARAALİ hakkında Kaçakçılık suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 30/12/2014 tarih ve 2014/941 esas, 2014/1499
karar sayılı ilamı ile sanıkların 10'ar ay hapis ve 80.00'er TL. Adli para cezası ile
cezalandırılmalarına ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi
gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
820
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2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden:
Esas Sayısı : 2013/1546
Karar Sayısı : 2014/468
Karar Günü : 05.06.2014
ÖZET: Sanık Muhittin ve Mümine Oğlu, 04.07.1991 D.lu, Denizli, Çardak, Saray Mah.
Nf. Kyt.lı, 35587247258 T.C. No'lu Bahri DEMİRDAĞ'ın 02.08.2012-05.09.2012 tarihleri arasında
işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b, 73 ve TCK'nın 62/1
maddeleri uyarınca neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün
CMK'nın 231'inci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın adresinde
bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci
ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin
yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın en yakın Askeri
Mahkeme olan Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve
istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan
olunur.
477/1

—————

Esas Sayısı : 2013/705
Karar Sayısı : 2014/440
Karar Günü : 30.05.2014
ÖZET: Sanık Ahmet ve Seher Oğlu, 05.06.1968 D.lu, Çanakkale, Biga, Akgazi Mah. Nf.
Kyt.lı, 28189395892 T.C. No'lu Ali ARAÇ'ın 14.08.1989-05.06.2011 tarihleri arasında işlemiş
olduğu yabancı memlekete firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 67/1-A ve TCK'nın 62/1
maddeleri uyarınca neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün
CMK'nın 231'inci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın adresinde
bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci
ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin
yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın en yakın Askeri
Mahkeme olan Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve
istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan
olunur.
477/2

—————

Esas Sayısı : 2013/2289
Karar Sayısı : 2014/543
Karar Günü : 02.07.2014
ÖZET: Sanık Sami ve Güler Oğlu, 05.01.1985 D.lu, Manisa, Ahmetli, Merkez Mah. Nf.
Kyt.lı, 60853103792 T.C. No'lu Fatih ARPAT'ın 17.01.2012-07.06.2013 tarihleri arasında işlemiş
olduğu yurt dışına firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 67/1-A ve TCK'nın 62/1 maddeleri
uyarınca neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün CMK'nın 231'inci
maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni
ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri
uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz
süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın en yakın Askeri Mahkeme olan Çorlu
5'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve istenildiği taktirde bu
süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 477/3

—————

Esas Sayısı : 2013/199
Karar Sayısı : 2014/748
Karar Günü : 01.10.2014
ÖZET: Sanık Beşir ve Nazik Oğlu, 01.04.1983 D.lu, Yozgat, Merkez, Darıcı Ky. Nf.
Kyt.lı Murat TAŞKIN'ın 01.10.2007-04.07.2009 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan
eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a, TCK'nın 62/1, 50/1-a ve 52/2'nci maddeleri uyarınca neticeten
6.000,00 TL. (Altı Bin Türk Lirası) adli para cezası ile cezalandırılmasına dair kararın adresinde
bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediği, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve
müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin
yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz yolunun Askeri
Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere
müracaat edilebileceği ilan olunur.
477/4
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2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden:
Esas Sayısı : 2013/97
Karar Sayısı : 2014/555
Karar Günü : 02.07.2014
ÖZET: Sanık İlyas ve Aysel Oğlu, 16.06.1983 D.lu, Niğde, Altunhisar, Uluören Ky. Nf.
Kyt.lı, 65293080856 T.C. No'lu Ramazan ÖZATA'nın 21.02.2004-05.04.2009 tarihleri arasında
işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a ve TCK'nın 62'nci maddeleri
uyarınca neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün CMK'nın 231'inci
maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni
ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri
uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz
süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın en yakın Askeri Mahkeme olan Çorlu
5'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve istenildiği taktirde bu
süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 477/5

—————

Esas Sayısı : 2013/483
Karar Sayısı : 2013/593
Karar Günü : 01.10.2013
ÖZET: Sanık Akan ve Kıymet Oğlu, 01.09.1991 D.lu, Erzincan, Merkez, Taşçı Nf. Kyt.lı,
35074371886 T.C. No'lu Emrah KELEBEK'in 15.06.2011-19.08.2011 tarihleri arasında izin
tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan
deliller neticesinde, sanığın suç kastı ile hareket etmediği sübuta erdiğinden, CMK'nın 223/2-c
maddesi uyarınca müsnet suçtan beraatına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa
tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca
ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin
tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz yolunun Askeri Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği
taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.
477/6

—————

Esas Sayısı : 2013/1729
Karar Sayısı : 2013/567
Karar Günü : 09.10.2013
ÖZET: Sanık Ayhan ve Necla Oğlu, 22.09.1984 D.lu, Kırklareli, Lüleburgaz, Yılmaz
Mah. Nf. Kyt.lı, 34273883558 T.C. No'lu, Anıl AYDIN'ın 15.06.2005-23.07.2010 tarihleri
arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a ve TCK'nın 62/1
maddeleri uyarınca neticeten 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün
CMK'nın 231'inci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın adresinde
bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci
ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin
yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın en yakın Askeri
Mahkeme olan Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve
istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan
olunur.
477/7

—————

Esas Sayısı : 2012/1152
Karar Sayısı : 2012/268
Karar Günü : 19.07.2012
ÖZET: Sanık Yücel ve Güldane Oğlu, 27.03.1991 D.lu, Aksaray, Akyazı, Gülağaç
Demircili/Kalealtı Mah. Nf. Kyt.lı, 63418355544 T.C. No'lu Barış TOSUN'un aynı zamanda
sanık Metehan BULUT'un yargılandığı üste fiilen taarruz suçunun mağduru konumunda
bulunması nedeni ile, sanık Metehan BULUT hakkındaki beraat kararının Mağdur Sanık Barış
TOSUN'a adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat
Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15
gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu,
temyiz yolunun Askeri Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi
veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.
477/8
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
Esas No : 2014/161
Karar No : 2014/361
Toplu asker karşısında emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Hasan ve Aysel oğ. 1989
D.lu, Kastamonu Pınarbaşı Sümenler Ky.Nfs.Kyt.lı Koray BAL hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri
Mahkemesinin 27.08.2014 gün ve 2014/161-361 Esas ve Karar sayılı kararıyla;
Sanık (Ter.) P. Er Koray BAL'ın 04.04.2012 tarihinde "Toplu Asker Karşısında Emre
İtaatsizlikte Israr" suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan AsCK.'nın 88'inci maddesi uyarınca
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın suç kastı ile hareket ettiği hususu
şüpheli kaldığından CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263'ncü maddeleri
uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi
için yapılacak beyanla, 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 Askeri Yargıtay'da temyiz
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.
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Esas No : 2013/992
Karar No : 2014/321
Silahla kasten yaralama ve hakaret suçundan sanık Memet ve Makul oğ.1992 D.lu, Ağrı
Merkez Tezeren Ky.Nfs.Kyt.lı Okan ARAS hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin
11.07.2014 gün ve 2013/992-2014/321 Esas ve Karar sayılı kararıyla;
Sanık P. Er Okan ARAS'ın, 28.05.2013 tarihinde mağdur sanık P. Er Doğan Can
DOĞU'ya yönelik olarak Silahla Kasten Yaralama ve Hakaret suçlarını işlediğinden bahisle
TCK'nın 86/2, 86/3-e ve 125'inci maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası
açılmış ise de, kovuşturma sırasında askerlik hizmet süresini tamamlayarak birliğinden terhis
edildiği anlaşılan sanığın atılı suçtan yargılama görevinin mevcut statüsü itibariyle adliye
mahkemelerine ait olduğu anlaşıldığından 353 sayılı Kanunun 9, 17 ve 176 ncı maddeleri
uyarınca Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE;
2 - Sanık P. Er Doğan can DOĞU'nun, 28.05.2013 tarihinde mağdur sanık P. Er Okan
ARAS' a yönelik olarak Kasten Yaralama ve Hakaret suçlarını işlediğinden bahisle TCK'nın 86/2
ve 125' inci maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de, kovuşturma
sırasında askerlik hizmet süresini tamamlayarak birliğinden terhis edildiği anlaşılan sanığın atılı
suçtan yargılama görevinin mevcut statüsü itibariyle adliye mahkemelerine ait olduğu
anlaşıldığından 353 sayılı Kanunun 9, 17 ve 176 ncı maddeleri uyarınca Mahkememizin
GÖREVSİZLİĞİNE;
Kararın kesinleşmesini müteakip dava dosyasının sanıkları müsnet suçtan yargılamakla
görevli ve yetkili BAKIRKÖY ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,
Talebe uygun olarak; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263 ncü
maddeleri uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından,
hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde,
Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, 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 Askeri Yargıtay'da temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık Okan ARAS tüm aramalara rağmen adresinde
bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri
uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PASAPORT
TANZİM SİSTEMİNDE KULLANILACAK OLAN MUHTELİF
CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen
Pasaport Tanzim Sisteminde kullanılacak olan muhtelif cins ve miktar malzeme teknik
şartnamesine ve Diletta markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 09.03.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve Diletta markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
1585/1-1
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SATILIK GAYRİMENKULLER
Ziraat Bankası Personeli Vakfından:
- Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesi, Kastri Mevkiinde bulunan tapuda 788 ada, 1
parselde kayıtlı, 16.608/21.349 m2 alanlı denize sıfır kamp tesisi.
- Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 31 pafta, 852 ada, 8 parsel
numarasında kayıtlı Sanayi Caddesi No: 22 Ulus’ta bulunan İş Hanının (Ülkü Han) 1, 2, 3, 4 ve 5.
katları.
- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1438 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı
tam hisseli ve 4.006 m2 büyüklüğünde arsa.
- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı
8.500 m2 alanlı arsanın 2.914/ 8.500 hissesi.
- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi’nde bulunan, tapuda 57 pafta, 762 ada,
93 parselde kayıtlı, A Bloktaki 33, 35 bölüm no’lu dükkanlar.
Kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif
sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peşin veya vadeli
olarak satılacaktır.
İlk ihale 25.03.2015 günü saat 19:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır. İlk ihale ile ilgili
teklifler ihale günü saat 15:00’e kadar Vakfımıza verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan
taşınmazların satışına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17:00’ye
kadar

verilen

teklifler,

takip

eden

işgünü

toplanacak

ihale

komisyonu

tarafından

değerlendirilecektir.
1 - İhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi No: 22 Ulus/Ankara) adresinde
yapılacaktır.
2 - Teklif mektupları, satış şartnamesinde belirtilen şartlara göre hazırlanıp teklif verme
saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
3 - Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale
gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
4 - Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
5 - Satış işlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek şartname esaslarına
göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
6 - Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0-312 309 67 85 ve 0-312 309 67 82 numaralı
telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir.
T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı
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ELEVATÖR ZİNCİRİ VE MAPA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2015/21551

1 - İdarenin

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik Posta Adresi

:

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 4 Kalemde 788 Bağ Elevatör Zinciri 3 Kalemde 603 Adet
Mapa

b) Teslim Yeri

: Ankara

Şeker

Etimesgut/ANKARA

Fabrikası
adresine

Merkez
tek

partide

Ambarı
teslim

edilecektir.
c) Teslim Tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış)
takvim günü.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati

: 16.03.2015 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil
25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 16.03.2015 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14
06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
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YENİ TİP KROM PAKKA ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Yeni Tip Krom Pakka Eleği %20 artar-azalır opsiyonlu
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile
satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1665/1-1
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30 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR
1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 30 Milyon Adet 25x40
mm Hologram Etiket Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık
İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
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125 GR. ORGANİK ZÜMRÜT YEŞİL ÇAY SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 100.000 adet 125 gr. Organik Zümrüt Yeşil Çay Silindirik
Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1608/1-1
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FABRİKA TESLİMİ ŞARTLI TOPTAN ÇEREZ VE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ SATILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen fabrika teslimi şartlı toptan çerez ve çerez
çeşitleri satış işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - İhale 24.03.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartname 100,00 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 24.03.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66
Faks : 397 33 71 – 74
1557/1-1
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MERZİFON ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığından:
EuropeAid/136759/ID/WKS/TR
AB Yatırımları Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katılım Öncesi Mali
Yardımları AB Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Başlığında Çok Yıllık Operasyonel Programın
finansal yardım katkısıyla Merzifon Atıksu Arıtma Tesisi Yapım işini sözleşmeye bağlamak
istemektedir. İhale dosyası Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr.yayınlanmıştır.
İhale için son teslim zamanı 28 Nisan 2015 saat 14:00 tür. İlave bilgi ve açıklama/sorular
Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=
publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr. adresinde yayınlanacaktır.
1266/1-1
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MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANACAKTIR
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
Limanımıza yanaşan konteyner gemilerinden, gemiden karaya veya karadan gemiye
konteyner yükleme boşaltmasında ve konteyner dışı ağır yüklerin elleçlenmesinde kullanılmak
üzere mobil rıhtım vinci (MHC) kiralanması
İhale Kayıt No
: 2015/193955
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20/4707 Faks: 0216 345 17 05
c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: Bir adet MHC Vinç kiralama hizmet alımıdır.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına 19/03/2015 Perşembe günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş
olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil
300,00 TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1607/1-1

—— • ——

YURT GENELİ DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASININ
YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere Yurt Geneli Depolarda Bulunan
Malzemelerin Sigortasının Yaptırılması Hizmeti Alımı idari şartname ve teknik şartnameye göre
kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.
2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir)
ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Mart 2015 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad.
No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş,
göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - İhale Zarfı 24 Mart 2015 günü saat 14:00’ da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda
açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
1584/1-1
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UYARI VE İKAZ LEVHALARI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:
İşin adı: Uyarı ve ikaz levhaları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/19102
Dosya No
: 1527013
1 - İdarenin
:
a) Adresi
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale konusu malın
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Uyarı ve ikaz levhaları 4 kalem (2.738 adet)
b) Teslim yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.
3 - İhalenin
:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 17.03.2015 – 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;................................................................................................................... ......................
6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler en geç 17.03.2015 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Toroslar Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Belediye Meclisinin
03.02.2014 tarih ve 34 sayılı kararı gereği 29 yıl süreyle, yapım karşılığı kira ihalesine
çıkartılmıştır.
İli
: MERSİN
İlçesi
: TOROSLAR
Mahalle veya Köyü
: KORUKENT
Cinsi
: ARSA
Yüzölçümü (m2)
: 5731 m2
Pafta
: 24 M I-25 M IV
Ada No
: 4462
Parsel No
: 18
Belediye Meclisinin
Karar Tarih ve No'su
: 03.02.2014 34
Muhammen İnşaat Bedeli : 4.906.722.00 TL.
(dört milyon dokuz yüz altı bin yedi yüz yirmi iki Türk Lirası)
Geçici Teminat
: 147.019.00 -TL. (yüz kırk yedi bin on dokuz Türk Lirası)
İhale Tarihi ve Saati
: 11.03.2015 Çarşamba günü saat 14.00
İşin Adı
: Mersin ili Toroslar İlçesi, Korukent Mahallesinde bulunan
ve tapuda Arpaçsakarlar 4462 ada, 18 parselde kayıtlı
taşınmazın yapım karşılığı kiraya verilmesi işi.
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Toroslar belediye meclisinin
03.02.2014 tarih ve 34 sayılı kararına istinaden;
1 - İşin süresinin sözleşme tarihinde başlatılması,
2 - Sözleşme tarihinden itibaren 29 yılın sonunda her türlü finansmanın yüklenici
tarafından karşılanarak inşaatın bitirilip işletmeye açılması, aksi halde sözleşmenin tek taraflı
feshedilerek İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, yapılan hiçbir
masrafın İdareden talep edilmemesi,
3 - Kira ödemelerinin sözleşme tarihinden başlamak üzere;
a) İlk 3 (üç) yıl (sözleşme tarihinden itibaren) aylık 500,00-TL(beş yüz Türk Lirası) kira
alınması,
b) 4. (dördüncü) yıl aylık 3.000,00- TL (üç bin Türk Lirası) kira alınması, 4.yıldan sonra
her yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması,
4 - Taşınmaza yüklenici tarafından spor tesisi dışında İdaremizin uygun gördüğü farklı bir
fonksiyon verilmek istenirse kira miktarlarının ihalede oluşan kira bedelinin aynı kalması,
5 - İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde kira
bedellerinde değişiklik yapılmaması,
6 - Sözleşme süresi sonunda yapının çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve
bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,
7 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesine ve ilgili diğer mevzuata aykırı
herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 29 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde
yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak olan masrafların 29 yıllık sürenin
sonunda her halükarda Toroslar Belediyesine terk ve teberru edileceğine dair noterden
taahhütname alınması,
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8 - Kiracı tarafından Belediye taşınmazları üzerine haciz, ipotek, teminat vb.
yükümlülükler konulmaması,
9 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla
kullanılmaması,
10 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü
hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve işletme süresinin uzatılmaması, imar
durumunda meydana gelebilecek iyileşme ve proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir getirici
nitelikte büyümesi durumunda kira bedellerinin sözleşmedeki kira bedeline göre yeniden
belirlenmesi,
Kayıt ve şartlarıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden
3 (üç) yıl inşaat süresi dâhil toplam 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine
çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda İhale
Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminde görülüp, temin edilebilir.
3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 11.03.2015 tarih ve saat
ll:30'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı
teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2015 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge
aranmayacaktır)
c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve
faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)
d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından, Esnaf ve Sanatkârlar
Odasından veya Dernekler Müdürlüğünden siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya
noter tasdikli suretini vermesi.
d.l) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Dernekler
Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,
e) İmza sirküleri vermesi;
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:
e.l) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,
e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza
sirküleri, Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılmıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak
hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi (Örneğe göre),
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h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Toroslar Belediyesi' nden temin
edilecek yer gördü belgesi,
i) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Standart
Form-Ek/6) veya Toroslar Belediyesinin Toroslar Ziraat Bankası Şubesindeki TR
480001001924351138115013 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu)
147.019,00.-TL (yüz kırk yedi bin on dokuz Türk Lirası) tutarındaki geçici teminat banka dekontu,
j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f) bentlerinde belirtilen
belgeleri vermek zorundadır,
k) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;
l) İhale dokümanının alındığına dair belge;
Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde
istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'nca onaylatmış olması gerekir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı,
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 11.03.2015 tarih ve
saat ll:30'a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
2 - Tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi, KDV, kesin teminat vs.) sözleşme
esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli
tespitte serbesttir.
1407/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 3.918,34 TL ile en çok 124.921,62 TL arasında değişen;
11.03.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 391,83 TL, en çok
12.492,16 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Binek Oto (Arazi Taşıtı 4X4),
Kamyonet, Çekici, Dorse, Otobüs vb. 26 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi
Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale
Salonu Ortahisar/TRABZON adresindeki ihale salonunda 12.03.2015 tarihi saat 09.30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36
numaralı telefondan ulaşılabilir
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
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6 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/22098
1 - İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap.ihale@gazi.edu.tr
2 - İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı
1 - Osiloskop 70 Mhz
12 Adet
2 - Osiloskop 1Ghz
1Adet
3 - DC Güç Kaynağı
12 Adet
4 - El Tipi Multimetre
12 Adet
5 - Simülayon Bilgisayarı
12 Adet
6 - WaveGen 20Mhz Function Generator - Installed 12 Adet
b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (Yüzyirmi)
takvim günüdür.
3 - İhalenin
:
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 09.03.2015 Pazartesi günü, saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:
4.2.4.1. Satış sonrası TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40. -Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 09.03.2015 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
1587/1-1
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1 ADET CNC HASSAS SU İÇERİSİNDE PLAZMA KESME MAKİNASI
(LABORATUAR TİPİ) SATIN ALINACAKTIR
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
1 adet CNC Hassas Su İçerisinde Plazma Kesme Makinası (Laboratuar Tipi) 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi
uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/18670
1 - İdarenin
a) Adresi
: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara
Caddesi No 6 42151 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve Faks Numarası : (332) 350 70 05 - 5263 Fax: (332) 352 93 81
c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet CNC Hassas Su İçerisinde Plazma Kesme Makinası
(Laboratuar Tipi)
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Gedik Kaynak A.Ş. (Şeyhli-Kurtköy/Pendik- İSTANBUL
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 (Yüz yirmi)
takvim gündür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 13/03/2015 - Saat: 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler
4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden
alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dokümanları arasında ihale
makamına sunulmalıdır
4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en
düşük olanıdır.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi
Ankara Caddesi No: 6 42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimse l
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6 42151
KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 3 TARIM İŞLETMESİNİN
2015 YILI İSTİHSALİ 460 TON KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Aşağıda adı belirtilen 3 Tarım İşletmesinde 2015 yılında üretilecek tahmini 460 ton
koyun sütü ihale ile satılacaktır.
2 - İhale 18/03/2015 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.
3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
3 İşletmenin üreteceği tahmini süt üretim miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat
tutarı, aşağıdaki gibidir.

Tahmini 1 yıllık

Muhammen

Muhammen

Geçici Teminat

Cinsi

Mik. (KG.)

Bedeli (TL/KG)

Tutarı (TL)

TL (% 5)

Koyun Sütü

460.000

2,10

966.000,00 - TL

48.300,00

İşletme Adı
Gözlü TİM.
Altınova TİM.
Polatlı TİM.

4 - Koyun sütü satış fiyatı muhammen bedeli 2,10-TL/Kg. olup, artırım bu fiyat üzerinden
yapılacaktır. Fiyat teklifleri üç işletmenin istihsal edeceği sütün tamamına verilecek olup, kısmi
teklif kabul edilmeyecektir. Koyun Sütünün sağımı İşletme Müdürlüğüne, nakliyesi müşteriye
aittir.
5 - Geçici teminat, muhammen bedelin %5'i tutarındadır.
6 - İhale şartnamesi

Tarım

İşletmeleri

Genel

Müdürlüğü

(Karanfil

Sok.

No:

62

Bakanlıklar/ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.
7 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir.
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale
TİGEM Alım- Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan olunur.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax: 0 312 417 78 39
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KÖMÜR YÜKLENMESİ TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.
İdarenin:
a) Adresi

: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.
No.89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin
a)
İhale
Niteliği - Türü - Miktarı

Kayıt No

İhale Tarih ve
Saati

Süre

11.03.2015

200

14:00

gün

Dosya No

Işıklar B Termik Stoğundan 400.000 Ton Kömürün
Yüklenmesi, Soma B-termik Santralinin 1-4 (Yırca
veya balcı kapısı) ve 5-6 Üniteleri Kamyon

2015/21299

2015-397

Bunkerine veya stok sahalarına Taşınması ve
Boşaltılması Hizmet Alım İşi

b) Yapılacağı yer

: TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü

c) İşin süresi

: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü

: Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer

: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

(Soma/MANİSA)’dır.

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89 45500
Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel

karşılığı aynı

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
1583/1-1
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(İdare) tarafından tablodaki taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

1

2

3

4

5

6

7

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR
Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt
Mahallesi, 1942 no.lu parseldeki
3.103,00 m2 yüzölçümlü konut
alanı imarlı taşınmazın üzerindeki
17 bağımsız bölüm no.lu dubleks
mesken
Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt
Mahallesi, 1942 no.lu parseldeki
3.103,00 m2 yüzölçümlü konut
alanı imarlı taşınmazın üzerindeki
18 bağımsız bölüm no.lu dubleks
mesken
İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler
Mahallesi, 5544 no.lu parseldeki
70,00 m2 yüzölçümlü ticaret,
hizmet, konut alanı imarlı
taşınmaz
İstanbul ili, Kağıthane ilçesi,
Merkez Mahallesi, 7696 ada, 16
no.lu parseldeki 113.478,38 m2
yüzölçümlü
taşınmazın
1500000000/5673919000
oranındaki hissesi
İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı
Mahallesi, 1337 no.lu parseldeki
55.879,94 m2 yüzölçümlü sanayi
alanı
imarlı
taşınmaz
ve
üzerindeki binalar
Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk
Mahallesi, Kiremitocağı mevkii,
2305 ada, 1 no.lu parseldeki
537.432,59 m² yüzölçümlü sanayi
alanı
imarlı
taşınmaz
ve
üzerindeki binalar
Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk
Mahallesi, Kiremitocağı mevkii,
2302 ada, 1 no.lu parseldeki
259.121,93 m² yüzölçümlü sanayi
alanı imarlı taşınmaz

Geçici
Teminat
Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve
Tanıtım Dokümanı
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme
Tarihi

5.000.-

100.-

02/04/2015

5.000.-

100.-

02/04/2015

20.000.-

200.-

02/04/2015

5.000.000.-

500.-

02/04/2015

250.000.-

200.-

02/04/2015

750.000.-

200.-

02/04/2015

400.000.-

200.-

02/04/2015
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Geçici
Teminat
Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve
Tanıtım Dokümanı
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme
Tarihi

10.000.-

100.-

02/04/2015

15.000.-

100.-

02/04/2015

8.000.-

100.-

02/04/2015

10.000.-

100.-

02/04/2015

8.000.-

100.-

02/04/2015

13

Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1116 no.lu
parseldeki
11.230,81
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz

10.000.-

100.-

02/04/2015

14

Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1087 no.lu
parseldeki
8.769,86
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

15

Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1088 no.lu
parseldeki
6.710,14
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz

8.000.-

100.-

02/04/2015

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

8

9

10

11

12

Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1111 no.lu
parseldeki
10.325,58
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1112 no.lu
parseldeki
17.409,88
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1113 no.lu
parseldeki
7.162,64
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1114 no.lu
parseldeki
10.735,20
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1115 no.lu
parseldeki
8.377,66
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
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SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1089 no.lu
parseldeki
7.873,90
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1090 no.lu
parseldeki
9.288,03
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1096 no.lu
parseldeki
5.695,69
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1097 no.lu
parseldeki
4.978,21
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmazın satışı.
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1098 no.lu
parseldeki
11.976,17
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1099 no.lu
parseldeki
8.000,47
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1100 no.lu
parseldeki
5.983,05
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1101 no.lu
parseldeki
7.530,60
m2
yüzölçümlü gelişme konut alanı
imarlı taşınmaz
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1119 no.lu
parseldeki
3.205,43
m2
yüzölçümlü konut altı ticaret alanı
imarlı taşınmaz
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Geçici
Teminat
Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve
Tanıtım Dokümanı
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme
Tarihi

8.000.-

100.-

02/04/2015

8.000.-

100.-

02/04/2015

5.000.-

100.-

02/04/2015

5.000.-

100.-

02/04/2015

10.000.-

100.-

02/04/2015

8.000.-

100.-

02/04/2015

5.000.-

100.-

02/04/2015

8.000.-

100.-

02/04/2015

4.000.-

100.-

02/04/2015
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR
Niğde
ili,
Merkez
ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1118 no.lu
parseldeki
2.392,94
m2
yüzölçümlü konut altı ticaret alanı
imarlı taşınmaz
Sakarya ili, Adapazarı ilçesi,
Tekeler Mahallesi, 783 ada, 366
no.lu parseldeki 195,00 m2
yüzölçümlü taşınmaz
Isparta ili, Gönen ilçesi, Pazar
Mahallesi, 166 ada, 5 numaralı
parselde bulunan 6.778,85 m2
yüzölçümlü arsa
Aksaray ili, Merkez ilçesi,
Taşpazar Mahallesi, 3950 ada, 14
numaralı
parselde
bulunan
24.101,00 m2 yüzölçümlü arsa
Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü
Mahallesi 4668 ada, 1 no.lu
parselde bulunan 3.908,15 m2
yüzölçümlü arsa
Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü
Mahallesi 4668 ada, 2 no.lu
parselde bulunan 10.526,64 m2
yüzölçümlü arsa
Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü
Mahallesi 4667 ada, 1 no.lu
parselde bulunan 5.057,80 m2
yüzölçümlü arsa
Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü
Mahallesi 4667 ada, 2 no.lu
parselde bulunan 5.040,22 m2
yüzölçümlü arsa
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay
Mahallesi, 862 ada, 490, 497,
129, 130, 131, 502, 504 ve 861
ada, 488 parselde bulunan toplam
12.341,00 m2 yüzölçümlü arsa
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim
Mahallesi, 854 ada, 55 parselde
bulunan 654,77 m2 yüzölçümlü
taşınmaz ve üzerindeki bina
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Geçici
Teminat
Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve
Tanıtım Dokümanı
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme
Tarihi

3.000.-

100.-

02/04/2015

2.000.-

100.-

02/04/2015

50.000.-

100.-

16/04/2015

250.000.-

100.-

16/04/2015

100.000.-

100.-

16/04/2015

300.000.-

100.-

16/04/2015

100.000.-

100.-

16/04/2015

100.000.-

100.-

16/04/2015

400.000.-

250.-

16/04/2015

100.000.-

50.-

27/04/2015
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İhale Şartnamesi ve
Tanıtım Dokümanı
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme
Tarihi

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim
Mahallesi, 854 ada, 58 parselde
35
50.000.50.27/04/2015
bulunan 971,46 m2 yüzölçümlü
taşınmaz
Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu
Köyü, (eski 2567 parsel) 2891 ve
36 2892 parsellerde bulunan toplam
60.000.50.27/04/2015
395.552,40
m2
yüzölçümlü
taşınmaz (Bir bütün halinde)
Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer
Mahallesi, 158 ada, 12 parselde
37
150.000.50.27/04/2015
bulunan 8.109,19 m2 yüzölçümlü
taşınmaz ve üzerindeki binalar
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma
suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve
tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme
günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım
Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;
- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri
Türk Lirası,
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim
Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması
yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.
5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe
kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin
sona ermesinden önce duyurulacaktır.
6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
7 - Yukarıdaki tabloda yer alan;
1-26 no.lu taşınmazlar için (312) 585 82 70
27-33 no.lu taşınmazlar için (312) 585 82 40
34-37 no.lu taşınmazlar için (312) 585 83 30
numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
1661/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF
NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOTERLİĞİN ADI
2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
ALTINDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.812.208,95.-TL.
ANKARA ELLİALTINCI NOTERLİĞİ
1.409.043.96.-TL.
ANTALYA ONUNCU NOTERLİĞİ
1.557.834,71.-TL.
BAKIRKÖY ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ
1.218.536,29.-TL.
BEYOĞLU OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ
1.628.956,66.-TL.
BEYOĞLU KIRKALTINCI NOTERLİĞİ
1.265.891,71.-TL.
BEYOĞLU ALTMIŞİKİNCİ NOTERLİĞİ
636.982,40.-TL.
BEYKOZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
1.395.677,76.-TL.
BORNOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
1.280.143,98.-TL.
BURSA ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
848.365,39.-TL.
BURSA YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ
1.414.221,64.-TL.
EYÜP DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.464.230,00.-TL.
EYÜP ONUNCU NOTERLİĞİ
1.006.398,97.-TL.
ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ
464.088,31.-TL.
ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
641.106,69.-TL.
İSTANBUL İKİNCİ NOTERLİĞİ
1.085.050,29.-TL.
İZMİR ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
948.556,00.-TL.
KADIKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
2.521.421,53.-TL.
KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ
442.461,59.-TL.
KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ
413.800,87.-TL.
KAYSERİ İKİNCİ NOTERLİĞİ
838.487,66.-TL.
KAYSERİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
814.190,49.-TL.
KAYSERİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
969.665,21.-TL.
KOCAELİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
1.297.781,29.-TL.
KONYA ALTINCI NOTERLİĞİ
1.042.520,82.-TL.
MERSİN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
1.056.789,73.-TL.
1602/1-1

—— • ——

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN
YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI
Selahattin Eyyubi Mah. Aydın Arslan Bul. 315 Sok. Şelale Evleri A/4 Blok Kat: 2 No: 4
Bağlar/DİYARBAKIR adresinde faaliyet gösteren/3930575426 vergi kimlik numarası,
21181/22092 sicil numarası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı Genç Girişimciler
Elk. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama
kararı verilmiş ve karar 23.08.2013 tarih 28744 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmişti. Yasaklama
kararı 1 yıl için verilmiş olmasına rağmen sehven 2 yıl olarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yasaklama süresinin 1 (bir) yıl olduğu hususu düzeltilerek ilgililere duyurulur.
1648/1-1
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de
yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun
5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış
olmak şartıyla:
Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten
dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik
belgesi, öğrenim belgeleri ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi
ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim
dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum
belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile
birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b)
fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav
tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru
belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro
derecesine uygun olması gerekmektedir.
NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Birimi
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Bölümü
Antrenörlük
Eğitimi

Unvanı

Derece

Adet

Doçent

3

1

Bilgisayar

Yardımcı

Mühendisliği

Doçent

Açıklama
Egzersiz Fizyolojisi Alanında
Çalışmış Olmak
Bilgisayar Mühendisliği

4

1

Anabilim Dalında Doktora
Yapmış Olmak
Antioksidan Varlığında Ağır

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Yardımcı
Doçent

Metal ve Yağ Asidi
4

1

Peroksidasyonunun
İncelenmesi Üzerine Doktora
Yapmış Olmak
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet
fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik
belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet
belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise
ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel
Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve
Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak
dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar;
Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını,
özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat
tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.
Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip
olmaları gerekmektedir.
Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15
gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması gerekir.
BÖL. ANABİLİM/
ANASANAT DALI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi

DOÇ

YRD.
DOÇ

AÇIKLAMALAR
Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış
olup, dinleme eğitimi çalışmış olmak.

1

İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği

1

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü
Arapça Mütercim
Tercümanlık
İSLAMİ İLİMLER
FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri
Bölümü

1

Arap Dili ve Belagatı
TOPLAM

1
1

İlkokulda; doğrudan öğretim modeliyle
okuduğunu anlama becerileri üzerine çalışmış
olmak.

Arap Dili ve Belagatı alanında veya Arapça’nın
anadil olarak konuşulduğu bir ülkede herhangi
bir İslami ilim dalında doktora yapmış olmak.
Arapça Öğretimi ve simultane tercümesi
noktalarında tecrübesi bulunmak.

3
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve
Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları
için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul
Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;
1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,
3 - Üç adet fotoğraflarını,
4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin
edilecektir.)
5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan
Üniversitemiz Birimlerinde Profesör
Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı
Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan
olunur.
NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında
yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna
Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini
belirtmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik
olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yrd.
Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ
Doku tipleme, akım sitometre ve
otoimmün
TIBBİ
MİKROBİYOLOJİ

1

testlerinde

tecrübeli

olmak, Koroner arter ektazisi ve
ateroskleroz etiyolojisi konularında
moleküler

ve

çalışmaları olmak.

immünolojik
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Doçent

Yrd.
Doç.

UYGULAMALI
PSİKOLOJİ

1

UYGULAMALI
PSİKOLOJİ

1
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Açıklama
Klinik psikoloji alanında suç
davranışı üzerine doktora çalışması
olmak.
Endüstriyel ve örgütsel psikoloji
alanında doktora çalışması olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ

ÜRETİM
METALURJİSİ
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

1

Bilgisayar Mühendisliği bölümü,
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
bölümü veya Bilgisayar ve Bilim
Mühendisliği
bölümü
mezunu
olmak,
Bilgisayar
Mühendisli
anabilim dalında doktora yapmış
olmak.

1

Çeliklerin galvanizlenmesi alanında
çalışmaları olmak.

FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ

1

EĞİTİM
YÖNETİMİ,
TEFTİŞİ, PLAN VE
EKONOMİSİ

1

TÜRKÇE EĞİTİMİ

1

Doktorasını Fizik Eğitimi alanında
yapmış olmak. Fizik programı
eğitimi ve uygulamalarının bilimsel
süreç
becerileri
yönünden
incelenmesi alanında çalışmaları
olmak.
Sınıf Öğretmenliği alanında doktora
yapmış
olmak,
özel
öğretim
kurumlarındaki sınıf öğretmenlerinin
ideolojileri ve eğitimin ideolojik
boyutlarına
ilişkin
çalışmaları
olmak.
Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında
yapmış olmak, Osmanlı döneminde
yabancılara
Türkçe
öğretimi
alanında çalışmaları olmak.

GÖKÇEBEY M.M.ÇANAKÇI MYO

BAHÇE TARIMI

1

Farklıkültüreluygulamalarınekinezya
türlerininbazıverimvekaliteözellikler
ine etkisi konusunda çalışmaları
olmak.
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Milli Savunma Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1606/1/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1606/2/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1589/1/1-1

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

27 Şubat 2015 – Sayı : 29280

Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1589/2/1-1
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

(2012/138537) - (2012/166341) - (2013/62561)

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Adı

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü

İl/İlçe

Eminönü/Fatih

Adresi

Hobyar Mah. Büyükpostahane Cad.
No: 25

Tel-Faks

2125261200

E-Mail

@

Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek
veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zamir İnşaat
Danışmanlık Turizm
Emlak Petrol
Ürünleri Tarım
İthalat İhracat Sanayi
Ticaret

Adresi

Şehit Cevdet
Özdemir Mh. Perçem
Sk. No: 28/3
Dikmen-Çankaya/
Ankara

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

Karamanoğlu
Restorasyon
Mimarlık İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

Yeşilırmak Sk.
No: 6/2
Demirtepe
Çankaya/Ankara

Yukarı Ayrancı
Mh. Hoşdere Cd.
175/1
Çankaya/Ankara

Ankara Ticaret
Odası
Ticaret Sicil
No: 309795

Ankara Ticaret
Odası
T. Sicil
No: 361561

TC: 68173005628
Başkent vergi Dairesi
9960350984

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

Sebahattin
KARAMANOĞLU

Bir grup
Mühendislik
Mimarlık İnşaat
Dekorasyon
Danışmanlık
Limited Şirketi

Ay

Ankara Ticaret Odası
Oda Sicil No: 35/8939

Ticaret Sicil
No: 269026
( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK

a-4734
b-4735
( )
KİK
KİSK
( ) d-Diğer Mevzuat

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

(X)
( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1588/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 180

27 Şubat 2015 – Sayı : 29280

Adalet Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Adresi

Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli
Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar

Tel-Faks

Posta Kodu

6100

E-Mail

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

Onur AYMAZ

Adresi

Cumhuriyet Mahallesi Şehirlerarası
Otobüs Terminali Çay Bahçesi
Mustafakemalpaşa/Bursa

T.C. Kimlik No.

10150954252

Ankara/Çankaya
0312 414 79 11-12
Faks: 424 01 84
iydb@adalet.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

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

Ay

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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

Sayfa

KANUNLAR
6604 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım
ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6605 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
6606 Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
6607 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6608 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
ve İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsünün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6609 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel
İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
6611 Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

1
1
2
2
2
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

4

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KASIRGA’nın Seçilmesine Dair Karar
(No: 2015/5)

4

ATAMA KARARLARI
–– Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’nın Yeniden Atanmasına Dair Karar (No: 2015/6)
–– Avrupa Birliği, Kalkınma, Millî Savunma ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

5
5

YÖNETMELİKLER
–– Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik
— Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
— Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği
— Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— 2015 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2015 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (II-23.1.a)
— Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.a)
— Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.a)
— Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.a)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/01 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/05 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/06 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/07 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/08 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/09 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/10 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Kararı
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126

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

129

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

133
137
167
182

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

