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Cumhurbaşkanlığından:
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Resmî belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/12/2014 tarihli
ve 2014/1129 değişik iş sayılı kararıyla 13 yıl, 40 ay 15 gün hapis cezası olarak cezalarının
içtimaına hükmedilen, Denizli İli, Kale İlçesi, Hürriyet Mahallesi/Köyü, Cilt No: 1, Hane
No: 115, Birey Sıra No: 23’te nüfusa kayıtlı, Salih ve Naile’den olma, 21/2/1961 doğumlu,
18835811050 T.C. kimlik numaralı Mustafa AKCANLI’nın cezası, Adalet Bakanlığının
06/03/2015 tarihli ve 75723908-102-0048-2014-879/16534 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve
adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü
Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 13/8/2014 tarihli ve 69365276-101.01.02-14/84747/10401-10123
sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.
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Recep Tayyip ERDOĞAN
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ATAMA KARARLARI
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2015/162
1 – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Ömer DEMİR’in
atanması, 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/3/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/75
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sanayi Genel
Müdürlüğüne Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
25/3/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Fikri IŞIK
Başbakan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/76
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Metroloji ve Standardizasyon
Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Necip CAMUŞCU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
25/3/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Fikri IŞIK
Başbakan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/77
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Isparta Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğüne Tufan UYSAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
25/3/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Fikri IŞIK
Başbakan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Başbakanlıktan:
BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık uzman yardımcılarının mesleğe
alınmaları, yetiştirilmeleri, Başbakanlık uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile
Başbakanlık uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Başbakanlık merkez teşkilatı birimlerini,
b) Birim amiri: Başbakanlık merkez teşkilatı birim amirlerini,
c) Genel Müdürlük: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş sınavı: Başbakanlık uzman yardımcılığı için yapılacak özel yarışma sınavını,
d) Giriş Sınavı Komisyonu: Başbakanlık uzman yardımcılığı giriş sınavını yapan komisyonu,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Kurum: Başbakanlığı,
g) Müsteşar: Başbakanlık Müsteşarını,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Tez: Başbakanlık uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
ı) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Başbakanlık uzman yardımcılarının tezlerini
değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan komisyonu,
i) Uzman: Başbakanlık uzmanını,
j) Uzman yardımcısı: Başbakanlık uzman yardımcısını,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) Yeterlik sınavı: Başbakanlık uzmanlığı yeterlik sınavını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş
Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, tarihleri ve yeri, başvuruda istenen
belgeler, atama yapılacak kadro sayısı, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, öğrenim dalları itibarıyla aranacak KPSS puan türleri, taban puanları ve sınava çağrılacak
aday sayısı ile sınava ilişkin diğer hususlar Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan
tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve ayrıca Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

26 Mart 2015 – Sayı : 29307

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
2) İletişim fakültesi ile fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik, sosyoloji ve mühendislik bölümleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak.
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınavı duyurusunda belirtilen taban puanı almış olmak.
Başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ya da sınav
duyurusunda belirtilen diğer yöntemlerle yapılır. Postadaki gecikmeler ve sınav duyurusunda
belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
(2) Başvurular, sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde doldurulan başvuru formu
ile yapılır.
Giriş sınavına katılacakların tespit edilmesi
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından başvurular incelenerek ilgililerde aranan
şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir. Aranan şartları haiz adaylar arasından KPSS’den
en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama
yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katı, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise en
fazla dört katı aday sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun internet sitesinde ilan
edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
Adayların giriş sınavına kabulü ve adaylardan istenen belgeler
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan;
a) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da aslı ibraz edilmek şartıyla sureti,
b) Adayın özgeçmişi,
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
(2) Giriş sınavına katılacak adaylara sınav yeri ve tarihinin belirtildiği sınav giriş belgesi
verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.
(3) Sınav giriş belgesi verilen adaylardan daha sonra katılma şartlarını taşımadığı tespit
edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Giriş Sınavı Komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; müsteşar yardımcıları, birim amirleri, genel
müdür yardımcıları ve daire başkanları, Başbakan başmüşavirleri, Başbakan müşavirleri, Başbakanlık müşavirleri, Başbakanlık uzmanları ile öğretim üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının konusunda uzman personeli arasından Müsteşar tarafından belirlenecek bir başkan ve
dört asıl üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye belirlenir. Komisyon,
üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya
yedek üye iştirak eder.
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(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılır.
(3) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, test usulü veya klasik usulde yapılabilir. Yazılı sınav
Kurum tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya ÖSYM
Başkanlığına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın bu kurumlardan birine yaptırılması halinde, protokolle belirlenecek hükümler çerçevesinde bu kurumların sınav ve itiraz usullerine uyulur.
(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek
puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday başarılı
olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
(3) Yazılı sınav sonuçları Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmaz.
Yazılı sınav konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır.
a) İktisat Grubu:
1) Mikro ve makro iktisat.
2) İktisat politikası.
3) Türkiye ekonomisi.
4) Uluslararası iktisat.
b) Maliye Grubu:
1) Kamu maliyesi.
2) Türk vergi sisteminin genel esasları.
3) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa hukuku.
2) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku.
3) Ceza hukuku (Genel hükümler).
4) Medeni hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku).
5) Borçlar hukuku (Genel hükümler).
ç) Kamu Yönetimi Grubu:
1) Yönetim bilimleri.
2) Personel yönetimi.
d) Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Tarih Grubu:
1) Uluslararası ilişkiler.
2) Uluslararası kuruluşlar.
3) Türk dış politikası.
4) Siyasi tarih.
(2) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde
belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konulardan yapılır.
a) Genel yetenek ve genel kültür.
b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirlenen
alan bilgisi konuları.
(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye
tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
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Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav
sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alan adaydan başlanarak giriş
sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki
adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavın yeri
ve tarihi Kurumun internet sitesinde duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.
(2) Giriş sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde, belirlenen KPSS puan
türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı
puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav duyurusunda belirlenen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan,
(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.
(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Giriş sınavının başarı sıralaması; yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı
ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalamasına, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanlarına göre yapılır.
(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman
yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.
(3) Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar; iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte
görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmadığına, adli
sicil kaydının bulunup bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanlarını belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe teslim ederler.
Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan
süresi içerisinde belgelerini teslim edenlerin uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
(2) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
(3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların
hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
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(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Eğitimi ve Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri birimlerin görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanacak temel ve hazırlayıcı eğitim ile yetiştirme programına katılırlar.
(2) Uzman yardımcıları, Başbakanlık uzmanlığının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amacıyla, yetiştirme programı içerisinde yer alan tüm faaliyetlere katılırlar. Birimlerce de hizmet içi eğitim programları düzenlenebilir. Birimlerce yapılan eğitimler başlamadan
iki hafta önce; alınacak eğitimin konusu, süresi, yeri ve eğiticilere ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca bu eğitimlerin sonuçları da Genel Müdürlüğe iletilir.
(3) Uzman yardımcıları, Başbakanlık birimlerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında
staj ve/veya eğitime gönderilebilirler.
(4) Uzman yardımcılarına kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim, araştırma,
yurtiçi ve yurtdışı inceleme ve benzeri eğitim programları düzenlenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi
Tez çalışmasına başlama
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığında fiilen iki yılı tamamlamaları halinde uzmanlık tezi çalışmalarına başlarlar. Bu süreye üç ayı aşmayan aşağıdaki izinler
dâhil edilir.
a) Doğum sebebiyle alınan aylıksız izin,
b) Hastalık ve refakat izinleri.
Tez konusu ve danışmanının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Birim amirleri, Kurumun ve birimlerinin ihtiyaç ve öncelikleri ile
uzman yardımcısının görüşünü dikkate alarak birimlerindeki her bir uzman yardımcısı için belirleyecekleri bir tez konusu ve tez danışmanı önerilerini Genel Müdürlüğe bildirirler.
(2) Tez danışmanı; Kurum personeli ile kurumlarının ve kendilerinin muvafakatıyla öğretim üyeleri ve kamu personeli arasından belirlenir.
(3) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; bildirilen tez konularını inceler, kabul edilen tez konularını ve danışmanlarını uzman yardımcılarına bildirir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları Genel Müdürlüğe bildirilir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardımcıları için tez konusu belirlenmesinde bu madde hükümleri uygulanır.
(4) Tez konusu ve tez danışmanının uzman yardımcısına tebliğ tarihi, tez konusunun
kesinleştiği tarih olarak kabul edilir. Uzman yardımcıları, bu tarihten itibaren en geç bir yıl
içerisinde tezlerini hazırlar ve birimlerine teslim ederler.
(5) Tez konusu veya tez danışmanı, zorunlu durumlarda uzman yardımcısının talebi ve
birim amirinin uygun görüşü üzerine bir defaya mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun veya
tez danışmanının değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.
(6) Uzman yardımcıları, tez konularının ve tez danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde tez konusu olan çalışmanın planına yönelik bilgileri
içeren tez önerisini hazırlarlar. Tez danışmanları, tez önerilerini görüşleri ile birlikte bir hafta
içerisinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlük tez önerilerini, tez danışmanının görüşü ile birlikte Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar ve uygun bulunması
halinde uzman yardımcılarına tebliğ edilir.
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(7) Tez danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Müdürlüğe sunarlar. Genel Müdürlük tarafından bu
raporlar, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.
Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 20 – (1) Tez, tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak
hazırlanır.
(2) Tezin, bilimsel çalışma etiğine uygun olarak uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren özgün bir eser olması gerekir. Tezin başka bir kurum ve kuruluşta
uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından
aynı şekilde incelenip savunulmamış olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz
sayılır.
(3) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ve özgünlüğü tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir. Tezler, Başbakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.
(4) Tez hazırlanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönergeyle düzenlenir.
Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları, tez konularının kesinleşmesini takip eden en
geç bir yıl içerisinde hazırlamış oldukları tezlerini birimlerine teslim ederler. Analık izni, doğum
ve askerlik sebebiyle alınan aylıksız izinler ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri
uzman yardımcısının talebi üzerine bu süreye dâhil edilmez.
(2) Uzman yardımcılarının hazırlamış olduğu tezler ve tezlerin elektronik ortamdaki
kopyaları birim amirleri tarafından beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel
Müdürlük tarafından en geç onbeş gün içerisinde Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerine teslim edilir.
(3) Süresi içerisinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere
ilave süre verilir. Bu durum Genel Müdürlük tarafından uzman yardımcısına tebliğ edilir. İlave
süre içerisinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.
Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu
MADDE 22 – (1) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcılarının tezlerini değerlendirmek ve yeterlik sınavlarını yapmak üzere, 10 uncu maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında belirtilen usule göre belirlenir, toplanır ve karar alır.
(2) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Tezin değerlendirilmesi ve kabulü
MADDE 23 – (1) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezleri, teslim aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, tez danışmanlarının
raporları ile birlikte bilimsel esaslara uygunluk bakımından inceler ve uzman yardımcılarını
tez savunmasına çağırır.
(2) Uzman yardımcısı, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü
olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.
(3) Uzman yardımcısının tez savunmasından sonra Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır.
(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş
olan uzman yardımcısı için Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ayrı bir savunma
tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı
başarısız tez vermiş sayılır.
(5) Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tezi başarısız görülen veya başarısız tez vermiş sayılan uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması
için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma
Yeterlik sınavı
MADDE 24 – (1) Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve en az üç yıl çalışan uzman
yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu süreye aylıksız izin ve toplamda üç ayı
aşan hastalık ve refakat izinleri dâhil edilmez.
(2) Yeterlik sınavı, Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı ve/veya
sözlü şekilde yapılır. Yazılı sınav Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılabileceği gibi 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.
(3) Yeterlik sınavında, uzman yardımcısının;
a) Anayasa hukuku,
b) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku,
c) Devlet memurlarına ilişkin mevzuat,
ç) Devlet teşkilatı,
d) Kamu mali yönetiminin genel esasları,
e) Türkiye ekonomisi,
f) Uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları,
g) Bilgi edinme ve kamu etik mevzuatı,
ğ) Mevzuat hazırlama usul ve esasları,
h) Resmi yazışma usul ve esasları,
ı) Bilgi güvenliği
konularına ilişkin bilgi düzeyi ile Başbakanlığın görev alanına giren diğer konulara ilişkin yeterliği değerlendirilir.
(4) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve/veya sözlü sınavlar, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde yüz puan
üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri tarafından yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde ise her
iki sınavın aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.
(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav
hakkı verilir.
Yabancı dil
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrolarına atanabilmeleri için, uzman yardımcılığı döneminde alınması kaydıyla YDS’den asgari
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl
içerisinde sahip olmaları gerekir.
Uzmanlığa atanma
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve süresi içerisinde 25 inci maddede
belirtilen yabancı dil belgesini ibraz eden uzman yardımcısının uzman olarak ataması yapılır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 27 – (1) Uzman yardımcılarından; verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında
da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içerisinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Görev, Sorumluluk ve Yurtdışında Eğitim
Görev ve sorumluluk
MADDE 28 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Amirleri tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
b) Çalıştıkları birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerinin planlamasına katkı sağlamak.
c) Kurumun ve çalıştıkları birimin görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip
etmek, mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
ç) Çalıştıkları birimin görev alanına giren uygulamalar ile bu konudaki güncel gelişmeleri takip etmek, özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda politika üretilmesine
katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek.
d) Yurtiçinde, yurtdışında, uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantılar ile çalışmaları takip etmek ve görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası
toplantı ve çalışmalara katılmak.
e) Çalıştıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, gerektiğinde bunların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak.
Yurtdışında eğitim
MADDE 29 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli
ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İtiraz
MADDE 30 – (1) Giriş sınavı ile yeterlik sınavının Kurum tarafından yapılması halinde, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre Giriş Sınavı Komisyonu veya Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.
Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 31 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatları halinde uzman kadrosuna yeniden atanırlar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 13/6/2002 tarihli ve 24784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ATANMA İLE ÇALIŞMA USUL
VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının atanmaları,
çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatında
görev yapan İş ve Meslek Danışmanları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bireysel çalışma programı: Çalışma planı dikkate alınarak İş ve Meslek Danışmanlarınca periyodik olarak hazırlanan programı,
b) Birim: Kurum merkez teşkilatındaki hizmet birimlerini ve taşra teşkilatındaki çalışma
ve iş kurumu il müdürlükleri ile hizmet merkezlerini,
c) Çalışma planı: İş ve Meslek Danışmanları tarafından yürütülecek faaliyetleri gösteren
ve periyodik olarak grup/servis sorumlusunca hazırlanan planı,
ç) Danışan: Meslek seçme, iş arama, iş ve meslek değiştirme sürecinde destek almak
üzere İş ve Meslek Danışmanına başvuran kişiyi,
d) Danışmanlık: Kurum hizmetleri kapsamında iş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen istihdamı arttırıcı ve koruyucu faaliyetleri,
e) Grup sorumlusu: Sorumlu olduğu grubun danışmanlık faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerini ilgili servis sorumlusuna bağlı olarak yürüten şef veya İş ve Meslek Danışmanını,
f) Hizmet merkezi: İl müdürlüğüne bağlı hizmet merkezlerini,
g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen
süreler dâhil olmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci
maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,
ğ) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerini,
h) İl müdürü: Çalışma ve iş kurumu il müdürünü,
ı) İş arayan: Kuruma kayıtlı işsizler ile daha iyi şartlarda iş arayanları,
i) İş ve Meslek Danışmanı: İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan kadrolu ve sözleşmeli
Kurum personelini,
j) İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı
Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca düzenlenen Ulusal Meslek Standardı kapsamında
onaylanan belgeyi,
k) İşveren: İş ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işçi veya sigortalı sayılan kişileri
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
l) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
m) Portal: Kurumsal verilerin tutulduğu elektronik bilgi sistemini,
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n) Portföy: Kuruma kayıtlı iş arayan, işveren ve eğitim-öğretim kurumlarından her bir
İş ve Meslek Danışmanına dağıtılan grubu,
o) Servis sorumlusu: İl/Hizmet merkezi müdürü tarafından belirlenen şef veya üzerindeki unvanlara sahip personeli,
ö) Ulusal Meslek Standardı: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan İş ve
Meslek Danışmanı Ulusal Meslek Standardını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Danışmanlık hizmet ilkeleri
MADDE 5 – (1) Danışmanlık hizmetleri yürütülürken göz önünde bulundurulması gereken ilke ve kurallar şunlardır:
a) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamaz,
b) Kişiler ve kurumlar hakkında edinilen bilgi ve belgeler hizmet amacı dışında başka
kişi ve kurumlara verilemez ve kullanılamaz,
c) Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde, işbirliği esaslarına uygun davranılır,
ç) Kurum hizmetlerinin gerekleri ile Ulusal Meslek Standardında belirlenen tutum ve
davranışlar çerçevesinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi esastır,
d) İş ve Meslek Danışmanı, görevi ile ilgili olarak kişi, kurum ve kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlayamaz.
İş ve meslek danışmanlarının çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Danışmanlık hizmeti sunumu için il müdürlüğü/hizmet merkezi faaliyet alanındaki iş arayanlar, işverenler ile eğitim ve öğretim kurumları; İş ve Meslek Danışmanlarına portföy oluşturacak şekilde dağıtılır.
(2) İş ve Meslek Danışmanları, etkin ve verimli çalışmanın sağlanması amacıyla gruplar
halinde çalıştırılabilir. Her grup için koordinasyondan sorumlu bir şef veya İş ve Meslek Danışmanı, il/hizmet merkezi müdürü tarafından grup sorumlusu olarak görevlendirilir.
İş ve meslek danışmanlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) İş ve Meslek Danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) İş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek,
b) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
c) İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini raporlamak,
ç) İşgücü piyasası araştırmaları yapmak,
d) İşverenler, eğitim ve öğretim kurumları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli işbirliği
içinde olmak,
e) Danışanı, kişisel durum ve ihtiyacına uygun Kurumca veya ilgili kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlere yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek,
f) Danışana kısa sürede hizmet verilebilmesi için gerektiğinde diğer İş ve Meslek Danışmanları ve Kurum içi diğer birimlerle işbirliği yapmak ve sonuçlarını takip etmek,
g) Çalışma planına uygun olarak aylık bireysel çalışma programı hazırlamak,
ğ) Yaptığı çalışmalara ilişkin verileri zamanında ve doğru bir şekilde portala aktarmak,
h) Danışanın kişisel özelliklerini göz önüne alarak gerektiğinde bireysel eylem planı
oluşturmak,
ı) İl müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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(2) İş ve Meslek Danışmanlarının sorumlulukları şunlardır:
a) Mesleki gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) Birinci fıkrada sayılan görevlerine ve Ulusal Meslek Standardına uygun olarak çalışmak,
c) Verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek.
(3) İş ve Meslek Danışmanı, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, varsa
grup sorumlusunun koordinasyonunda bağlı bulunduğu servis sorumlusuna karşı sorumludur.
(4) Faaliyetlerin il genelinde sevk ve idaresi ile İş ve Meslek Danışmanlarının performanslarını arttırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesinden il müdürü yetkili ve sorumludur.
Grup sorumlusu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Şefler veya İş ve Meslek Danışmanları arasından bağlı bulunduğu
servis sorumlusunun talimatları doğrultusunda grup üyeleri arasında işbölümü ve işbirliği sağlayarak işlerin yürütülmesinden ve verilen görevlerin süresi içinde yerine getirilmesinden sorumlu olmak üzere bir grup sorumlusu görevlendirilebilir.
(2) Grup sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Çalışma planını hazırlayarak İş ve Meslek Danışmanları arasında koordinasyonu
sağlamak ve faaliyetlerin ilgili çalışma planına uygun olarak yürütülmesini takip etmek,
b) İş ve Meslek Danışmanlarının çalışmalarının zamanında ve doğru olarak portala aktarılmasını takip etmek,
c) Bağlı bulunduğu servis sorumlusunun talimatlarını İş ve Meslek Danışmanlarına iletmek,
ç) Grup sorumlusunun İş ve Meslek Danışmanı olması halinde, ayrıca 7 nci maddede
sayılan görev ve sorumlulukları da yerine getirmek.
Servis sorumlusunun görevleri
MADDE 9 – (1) Servis sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Danışmanlık faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b) İş ve Meslek Danışmanlarının sevk ve idaresini sağlamak,
c) Grup sorumluları tarafından hazırlanan çalışma planları ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından hazırlanan bireysel çalışma programlarını takip etmek, gruplar halinde çalışılmayan durumlarda ise çalışma planının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanmaya İlişkin Esaslar
Atanma usulü
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlardan İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunanların Kurum bünyesinde boş
bulunan İş ve Meslek Danışmanı kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanmaları genel hükümler
doğrultusunda yapılır.
(2) Atamalar;
a) Açıktan ilk defa veya yeniden, İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri,
b) Kurum içinden İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına yapılacak atamalar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen esaslar,
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c) Sözleşmeli pozisyonlara yapılacak atamalar 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar,
doğrultusunda yapılır.
Kurum içinden iş ve meslek danışmanlığına atanma
MADDE 11 – (1) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar hariç halen Kurumda
kadrolu olarak çalışan ve İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar
arasından ihtiyaç duyulması halinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atama
yapılabilir. Kurum portalı üzerinden yapılacak duyuruya göre atanma talebinde bulunanların
başvuruları alınır. Başvurular; birimlere yapılır, başvuru için en az 5 günlük süre verilir ve
birim amirleri tarafından başvuru süresinin son gününü izleyen üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Başvuruları kabul edilenlerden;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilmek suretiyle, kazanılmış hak aylığı yönünden bulundukları derecelere uygun kadrolara atamaları gerçekleştirilir.
Kurum içinden yeniden atanma
MADDE 12 – (1) İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunmakta iken kendi talepleri
ile aynı düzeydeki görevlere veya daha alt görevlere atananlar 2 yıl geçmedikçe İş ve Meslek
Danışmanı kadrosuna yeniden atanamazlar.
(2) İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışmakta iken İş ve Meslek Danışmanı Mesleki
Yeterlilik Belgesine sahip olma şartını kaybedenler ile kendi istekleri sonucu aynı düzeydeki
görevlere veya daha alt görevlere atananların yeniden İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına
atanmalarında 11 inci madde hükümleri uygulanır.
İş ve meslek danışmanlığı görevinin sona ermesi
MADDE 13 – (1) Kurumun taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışırken
İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartını kaybedenlerden 657
sayılı Kanunun;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında memur kadrolarında çalışanlar Kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanırlar.
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli pozisyonda
çalışanların ise sözleşmeleri feshedilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 28/3/2014 tarihli ve 28955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş ve
Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine “Tasfiye İşletme Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İşletme Müdür Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son
cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesine “12,” ibaresinden sonra gelmek üzere “13/A,”, üçüncü cümlesine “ihtiyaç giderilinceye kadar,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapan personel hariç” ibaresi eklenmiş,
dördüncü fıkrasında yer alan “Çalışma süresini dolduran personel, 12 ve 16 ncı” ibaresi “Çalışma süresini dolduran personel, 12, 13/A, 16 ve 25 inci” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasının
son cümlesi ile sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler, sağlık ve can güvenliği mazereti bulunanlar, bu Yönetmeliğin 13/A, 14, 15 ve
16 ncı maddeleri uyarınca ataması yapılanlar, görevden uzakta iken göreve iade edilenlerden
bölge hizmet süresi dolu olanlar, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı
izin ile her türlü aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduran veya yer değiştirme dönemi hesap tarihi itibariyle hizmet
süresini tamamlayacak olanlardan ücretsiz izin kullanmaları nedeniyle bölge hizmet süresi eksik
kalanların, ücretsiz izin dönüşü eksik kalan sürelerini tamamlamalarını müteakip yapılacak
atamalarında ve bu fıkra kapsamında ataması yapılanların eşlerinin atamalarında yer değiştirme
dönemi beklenilmez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “başlayış tarihleri arasında geçen
süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile hastalık izni kullanmak suretiyle geçirilen süreler”
ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
“Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma sürelerinin her bir yılına
ek bir puan verilir.”
“(8) Hizmet bölgesi dışında başka bir idarede geçici olarak görevlendirilen süreler hizmetin geçirildiği yerden puanlandırılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri e-atama yoluyla aşağıdaki
ilkeler çerçevesinde yapılır:
a) Yer değiştirme döneminde, atamaya tabi tutulacak personel ve atama yapılacak hizmet alanlarının kontenjan sayıları, Kurulca tespit edilerek bilgisayar programına veri girişi sağlanır.
b) Kurul kararı ile görev yeri belirlenenlerin atamaları öncelikle yapılır. Daha sonra,
beşinci hizmet bölge süresini tamamlamamış olanlardan kontenjan sayısı kadar personel puan
ve tercih üstünlüğüne göre e-atama ile beşinci hizmet bölgesine atanır.
c) (b) bendinde yer alan personelden kontenjan sayısı nedeniyle atanamayanlar ile beşinci hizmet bölge süresini tamamlamış diğer personelin atamaları, hizmet puanı esas alınarak
unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre (d) ve (e) bentleri çerçevesinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerine yapılır.
ç) Sadece bir hizmet bölgesine atanabilecek durumda olanlar için, bu sayı kadar kontenjan program tarafından rezerve olarak tutulur ve (b) ile (c) bentlerinde yer alan usule göre
yerleştirmeler yapılır.

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

26 Mart 2015 – Sayı : 29307

d) Bir hizmet bölgesine atanacak personelin görev yapacağı hizmet alanının belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine, tercihlerine yerleşememesi halinde
ise A tipi hizmet alanlarından başlayarak, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.
e) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları esnasında öncelik hakkı teşkil etmez. Bu personel tercihte bulunanların atamaları gerçekleştikten sonra
puanı en düşük olandan başlanarak C birim alt tipinin alt tip sırası en düşük olan hizmet alanından
itibaren, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.
(2) 12, 13/A, 14, 15, 16, 20 ve 25 inci maddeler ile 8 inci maddenin üçüncü ve yedinci
fıkraları ile bölge amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanlar, Dedektör Köpek
İdarecileri, X-Ray Operatörleri, Gemi Arama Eğiticileri, tüm hizmet bölgelerindeki çalışma
sürelerini dolduranlar ve 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15 inci maddesi
kapsamında değerlendirilenler ile görevden uzakta iken bölge hizmet süresini dolduran personelden göreve iade edilenler ile 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı
izin ile her türlü aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduranlar e-atamaya tabi tutulmaz. Bunların atanacağı yerin tespit işlemleri puan üstünlüğü dikkate alınmadan idarenin ihtiyacı ve tercihlere göre Kurulca yerine getirilir.
(3) Personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde sırasıyla beş, dört, üç ve ikinci
bölgede görev yapan personele, her iki personelin aynı bölgede görev yapması halinde yaşı
büyük olana öncelik verilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Mazeret grupları
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir; çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölge ve alanlarına atanabilir.
a) (A) Sağlık mazereti,
b) (B) Aile birliği mazereti,
c) (C) Can güvenliği mazereti.
(2) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; sağlık, aile birliği ve can güvenliği öncelik sırası
esas alınır.
(3) Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilecek olanların atamaları öncelikle; aynı hizmet
bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev
yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç
duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir. Mazeretleri nedeniyle
yeri değiştirilenlerden bölge hizmet süresi dolu olanların, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresi tamamlattırılır.
(4) Sağlık ve aile birliği mazeretleri nedeniyle, başka hizmet bölgesi veya alanına atanan
ya da yerinde bırakılan memurlardan bölge hizmet süresi dolu olanlar, mazeretlerinin devam
ettiğini her yıl Ocak ayından itibaren alacağı belge ile belgelendirmek ve Mart ayının sonuna
kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar. Kurul, gönderilen belgeleri her yıl yeniden değerlendirir. Mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgeleri göndermeyenlerin mazeret hallerinin ortadan
kalktığı kabul edilerek, buna göre işlem yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Mazerete dayalı yer değiştirme esasları
MADDE 13 – (1) Mazeretlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
a) Sağlık mazeretine dayanarak yer değişikliği; memurun sağlık mazeretine dayanarak
yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası,
bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde ya da görev yerinin değişmesi halinde tedavisinin mümkün olmadığı
veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim
ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.
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b) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği, memurun;
1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının
olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması
durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.
2) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta çalışıyor olması halinde, Bakanlığın daha fazla
hizmet ihtiyacı duyduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.
3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere
atanması suretiyle yapılabilir.
4) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.
5) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle
yapılabilir. Ancak, bu hüküm beşinci ve dördüncü hizmet bölgesine atanacakların bu bölgelerin
ihtiyacını karşılamaması durumunda bu bölge hizmet sürelerini tamamlamayanlar için uygulanmaz.
6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya
atanmayı ya da yerinde kalmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik
primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik
durumunu kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de eklenmesi gerekir.
c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği;
1) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu
yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının mahkeme kararı veya valilik makamından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.
2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli
makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet
bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması
halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
13/A maddesi eklenmiştir.
“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
MADDE 13/A – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde
kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkânları ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan
fazla yararlanılamaz.
(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer
değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının
engellilik durumuna uygun olması esastır.
(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece istek dışında memurun yeri değiştirilmez.
Bölge hizmet süresini tamamlayanlardan Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden
alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak
süreler aşağıda gösterilmiştir.
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin
tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge hizmet süresinin toplam altı ayı
geçmeyen kısmı,
b) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış ve yeni
görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,
c) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü
maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
ç) Hizmet bölgesi dışında geçirilen, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen süreler, kurs, konferans, seminer ve toplantılarda
geçen süreler.
(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi
çalışma süresinden sayılır.
a) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri,
b) Aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler,
c) Başka yerdeki bir görevin vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı,
ç) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi
olmayan bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet
süreleri,
d) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici
olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri,
e) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen sürelerin tamamı.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
“c) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.”
“e) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge hizmet süresinin toplam altı ayı geçen kısmı.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesinde
geçen “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Bu duyuru üzerine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ve çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4
formu doldurarak, varsa mazeret belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar
bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan, mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet
bölgesi ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında geçen “yürürlük” ibareleri “7/7/2012” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü
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fıkrasında geçen “Yürürlük tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci fıkrasının” ibaresi
“7/7/2012 tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci fıkrasının” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkra eklenmiştir.
“(5) Bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yer değiştirmeye tabi geçen hizmetler bu fıkranın değişikliğinden önceki hükme göre, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren yer değiştirmeye tabi geçen hizmetler Ek-3 Hizmet Puanı Tespit Formuna göre puanlandırılır.
(6) Ek-1 sayılı cetvelde yer alıp, bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle hizmet bölgesi
değiştirilen hizmet alanlarında, yürürlük tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi
geçen hizmetler, bu fıkranın yürürlük tarihinden önceki Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet
alanlarının dâhil olduğu hizmet bölgelerinde geçmiş sayılır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “yürürlükten” ibareleri “7/7/2012 tarihinden” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.
“(2) 7/7/2012 tarihinden önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresi eksik olanlar
ise bu sürelerini bulundukları yerde tamamladıktan sonra, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir
hizmet alanına, başka hizmet alanı bulunmaması halinde başka hizmet bölgesine atanırlar.
(3) Bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle bölgesi değişen hizmet birimlerinde ve EK-1
sayılı cetvelden çıkartılan bağlantı idarelerde görev yapanlar, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere, eksik kalan hizmet
süresi kadar çalıştıktan sonra başka bir hizmet alanına atanırlar.
(4) Bu Yönetmeliğin EK-1 sayılı cetvelinde yer alan beşinci hizmet bölgesinde, bu fıkranın yürürlük tarihinde görev yapanlardan e-atama suretiyle görev yeri tespit edilenlerin ilk
atamaları yazılı talepleri olmaması halinde, yapılan değişiklik ile beşinci hizmet bölgesinden
dördüncü hizmet bölgesine aktarılan idarelere yapılmaz.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.
“Hizmet puanı değerlendirmesi
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) İpekyolu ve Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görev yapan personelden, hizmet binasının taşınamaması nedeniyle Habur gümrük sahası
veya Gürbulak gümrük sahasında fiilen görev yapanların bu sürelere ilişkin hizmet puanları, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci hizmet bölgesinin C birim alt tipinden değerlendirilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir.
“Emeklilik hükmü
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini tamamlayanlardan 30/9/2015 tarihine kadar emekli olmaları şartıyla yerinde bırakılanlar, emekli olma isteğinden sarfınazar etmeleri halinde yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-3 sayılı “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNE ESAS HİZMET PUANI TESPİT FORMU” ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-4 sayılı “YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE
ATANMA İSTEK FORMU” ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/7/2012

28346

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/5/2013

28642
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Maliye Bakanlığından:
GÖREV YERLERİ İTİBARIYLA VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Görev
Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler ile isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle görevlendirmelere ilişkin sürelerin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ancak bulunduğu hizmet bölgesinde 31 gün veya daha az
zorunlu çalışma süresi eksikliği bulunanlardan bu sürenin tamamlanmış sayılmasını talep edenler
zorunlu çalışma süresinin tamamlanacağı yılın Mart ayında taleplerini Başkanlığa bildirirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç Kurul Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde sayılan görevleri icra etmek maksadıyla hizmet bölgesi dışındaki görevlendirilmeler
sonucu geçen sürelerin tamamı sürekli olarak görevli olunan Grup Başkanlığının bölge hizmetinden sayılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
(ç) bendi eklenmiştir.
“ç) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen Vergi Müfettişlerinin yurtdışında geçirdiği süreler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “ve iki yıl süreyle de aynı özürden yer değiştirme talebinde bulunulamaz” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bu madde kapsamında başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilen veya yerlerinde bırakılanlardan görev yaptıkları Grup Başkanlığı veya hizmet bölgesinin zorunlu çalışma
süresini tamamlayanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren son üç ay içerisinde düzenlenmiş
belgeleri, her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar. Sağlık mazereti
dolayısıyla başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilen veya yerlerinde bırakılanlardan ilgili
sağlık kurulu raporlarında “sürekli” ibaresi bulunanların sunacakları sağlık kurulu raporları
için son üç ay içerisinde düzenlenme şartı aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “(a) ve (c)”
ibaresi “(a), (c) ve (ç)” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrasındaki “Cumhuriyet Başsavcılığından alınan
belge” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (ç) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden adli makamlardan alınan işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu
tedbir kararına dair belge” ibaresi eklenmiştir.
“ç) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli
makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınması,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “tamamlamış”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden faydalanmayan”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “24 üncü madde” ibaresi “24 üncü maddenin birinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Vergi Müfettişliği kadrosunda en az 12 yıl çalışmış olanlar, dördüncü veya beşinci
hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olmaları ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki fiili çalışma süreleri toplamının en az dördüncü hizmet bölgesinin
zorunlu çalışma süresi kadar olması kaydıyla, görev yapmak istedikleri Grup Başkanlığını Mart
ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirirler. Başkanlık söz konusu talepleri zorunlu yer değiştirmeye
tabi olanlarla beraber görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının
yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Grup Başkanlıklarında asgari iki yıl çalışılması halinde aynı hizmet
bölgesi içindeki diğer illerde bulunan Grup Başkanlıklarına yer değiştirme suretiyle görevlendirme talep edilebilir. Başkanlık, bu talepleri, zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlarla beraber
görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez. Bu fıkra kapsamında aynı hizmet bölgesi içinde
isteğe bağlı yer değiştirme bir defadan fazla yapılamaz.
(2) Aynı il içerisinde birden fazla Grup Başkanlığının olması halinde, bu Grup Başkanlıkları arasında isteğe ve ihtiyaca bağlı yer değiştirme talepleri, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yerine getirilebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına “Bu fıkra kapsamında görev yeri değiştirilen Vergi Müfettişleri, görevlendirildikleri Grup Başkanlıklarında en
az 2 yıl görev yapmalarını ve hizmetin gereği halinin ortadan kalkmasını müteakiben bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar. Ancak bu fıkra kapsamında görevlendirilen Vergi
Müfettişleri ayrıldıkları Grup Başkanlığında yeniden görevlendirilemez.” cümleleri, ikinci fıkrasına “Kurul Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel kurallara
aykırı hareket etmek gibi nedenlerle görev yeri değiştirilen Vergi Müfettişleri görevlendirildikleri Grup Başkanlıklarında en az 2 yıl görev yapmalarına müteakiben; kamu yararı ve hizmet
gereklerine uygun olarak görev yeri değiştirilen Vergi Müfettişleri ise hizmetin gereği halinin
ortadan kalkmasını müteakiben bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar.” cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut üçüncü
fıkrası altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(3) Daha önce Grup Başkanlığı bulunmayan illerde yeni kurulan Grup Başkanlıkları
için belirlenen hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamamış Vergi Müfettişleri,
görev yaptıkları Grup Başkanlıklarının hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlayıp
tamamlamadıklarına bakılmaksızın yeni kurulan Grup Başkanlıkları için yer değişikliği talebinde bulunabilirler. Bu fıkra kapsamında yer değiştirme talebinde bulunacak Vergi Müfettişleri, söz konusu taleplerini Başkanlıkça belirlenecek tarihler arasında EK-2’de yer alan form
ile Başkanlığa bildirirler. Söz konusu talepler yeni Grup Başkanlığının kurulduğu tarihten itibaren Başkanlıkça belirlenecek süre içerisinde ve belirlenecek kontenjan dahilinde görev puanı
üstünlüğüne göre değerlendirilerek yeni kurulan Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi
Müfettişleri belirlenir. Yeni kurulacak Grup Başkanlıkları için yeterli talep olmaması halinde
eksik kalan kontenjan için görevlendirmeler üçüncü fıkraya istinaden yapılabilir. Bu fıkra hükmüne göre yer değiştiren Vergi Müfettişleri görevlendirilmelerinin yapıldığı tarihten itibaren
bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar.
(4) Daha önce Grup Başkanlığı bulunan illerde yeni kurulacak Grup Başkanlıklarına
görevlendirilecek Vergi Müfettişleri o ilde görev yapan Vergi Müfettişleri arasından Başkanlıkça belirlenir. Bu fıkra hükmüne göre yer değiştiren Vergi Müfettişleri görevlendirilmelerinin
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yapıldığı tarihten itibaren bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar. Ancak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yer değişikliği yapılan Vergi Müfettişleri için
bu fıkra hükmü uygulanmaz.
(5) Görev yaptıkları Grup Başkanlıkları kapatılan Vergi Müfettişleri, görev yaptıkları
Grup Başkanlığının yer aldığı hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın, zorunlu çalışma süresini tamamladıkları hizmet bölgesinde bulunan
Grup Başkanlıkları hariç, talep ettikleri Grup Başkanlıklarında Başkanlıkça belirlenen kontenjan dâhilinde görevlendirilirler. Bu fıkra kapsamında yer değiştirme talebinde bulunacak Vergi
Müfettişleri, söz konusu taleplerini Başkanlıkça belirlenecek tarihler arasında EK-2’de yer alan
form ile Başkanlığa bildirirler. Talepte bulunmayan Vergi Müfettişleri Başkanlıkça re’sen bu
Yönetmelikte yer alan genel hükümler çerçevesinde görevlendirilir. Bu fıkraya göre yer değiştiren Vergi Müfettişleri görevlendirilmelerinin yapıldığı tarihten itibaren bu Yönetmeliğin
genel hükümlerine tabi olurlar.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
27/A maddesi eklenmiştir.
“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
MADDE 27/A – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde
kırk oranında engelli olduğu belirtilen Vergi Müfettişleri ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan Vergi Müfettişleri engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
(3) Vergi Müfettişinin kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının
engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme
suretiyle atama yapılacak yerin, Vergi Müfettişinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Grup Başkanları ile Grup Başkan Yardımcılarının görevlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Kurul Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası
gereğince görev yaptıkları Grup Başkanlığı dışında farklı bir Grup Başkanlığında Grup Başkanı
veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin sürekli görev yeri,
görevlendirildikleri Grup Başkanlıkları olarak değişir.
(2) Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vergi Müfettişleri,
bu görevleri devam ettiği sürece zorunlu olarak yer değiştirmeye tabi olmazlar. Ancak bu görevlendirmelerin sona ermesi durumunda, zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olmaları kaydıyla,
takip eden Temmuz ayı içerisinde yer değiştirme suretiyle görevlendirmeye tabi olurlar.”
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/6/2012

28325

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2013

28867 (Mükerrer)
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi halinde, yayın lisansı verilmeden önce, yayın lisans ücreti birinci taksitinin lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla, 4 taksit miktarı tutarından Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Kurulca belirlenen örneğe uygun 10 yıl süreli banka teminat mektubu sunulur. Bu
kapsamda Üst Kurula sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin
edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/6/2011
27965
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-

Tarihi

Sayısı

2/10/2012
10/1/2013
22/10/2013

28429
28524
28799

—— • ——
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi halinde, yayın lisansı verilmeden önce, yayın lisans ücreti birinci taksitinin lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla, 4 taksit miktarı tutarından Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Kurulca belirlenen örneğe uygun 10 yıl süreli banka teminat mektubu sunulur. Bu
kapsamda Üst Kurula sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin
edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/6/2011
27965
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-

Tarihi

Sayısı

2/10/2012
10/1/2013
22/10/2013

28429
28524
28799
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE
KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI
MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/6/2008 tarihli ve 26899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, idarenin ihtiyaçlarının ilan yapılmaksızın,
istek veya isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan
temin edilebildiği usuldür.
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar,
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu
alımlar,
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal veya hizmet alımları,
ç) Doğrudan yayın ve program yapım hizmetlerine ilişkin her türlü mal ve hizmet alımları,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak, Genel Müdür yetki limitini aşmayan mal
ve hizmet alımları,
e) Kurumun doğrudan üretim ve ana faaliyetlerine ilişkin 70.000 TL (Yetmiş bin Türk
Lirası)’yi aşmayan mal ve hizmet alımları,
f) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da
ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik,
işletme, şirketler veya Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden her türlü program yapım ve
yayınlarla ilgili mal ve hizmet alımları,
g) Kurumun ana faaliyetlerine ilişkin (ç) bendi kapsamında temin edilemeyen program,
yapım ve yayın hizmetlerine ilişkin hizmet alımları,
ğ) Kurumun yayınlarının dağıtımı için ulusal veya uluslararası kuruluşlardan yapacağı
her türlü hizmet alımları.
(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, komisyon kurma ve bu Yönetmelikte belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın,
ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Ancak (c) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında
teknik rapor düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, (ç) bendinde belirtilen mal ve hizmet alımları
ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.”
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/6/2008

26899

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2012

28352
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Sayıştay Başkanlığından:
SAYIŞTAY RAPOR DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Rapor Değerlendirme Kurulunun oluşumu,
toplanması, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun
80 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarını,
b) Kanun: 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununu,
c) Kurul: Rapor Değerlendirme Kurulunu,
ç) Raportörlük: Rapor Değerlendirme Kurulu Raportörlüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanma Usulü
Kurulun oluşumu ve görevleri
MADDE 4 – (1) Kurul, Sayıştay Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen iki daire
başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur. Kurul
üyeliğinde boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Sayıştay Genel Kurulu tarafından boşalan yer için seçim yapılır.
(2) Kurulun başkanı Sayıştay Başkanıdır. Başkanın katılamadığı durumlarda Kurula
denetimden sorumlu başkan yardımcısı başkanlık eder. Denetimden sorumlu başkan yardımcısının görevinde bulunamadığı hallerde yerine yönetimden sorumlu başkan yardımcısı Kurula
katılır.
(3) Toplantının açılmasından sonra Kurula başkanlık eden başkan yardımcısının zorunlu
olarak toplantıdan ayrıldığı hallerde, en kıdemli daire başkanının başkanlığında görüşmelere
devam edilir.
(4) Kurul, Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular
hakkında görüş bildirir.
Toplantıya çağrı ve gündem
MADDE 5 – (1) Kurul Başkanınca belirlenen gündemin dağıtılması toplantıya çağrı
yerine geçer.
(2) Gündem, Kurulda görüşülecek işleri, bunların sırasını, toplantının gün ve saatini
gösterir ve zorunluluk olmadıkça toplantıdan en az üç gün önce Kurul üyelerine, ilgili grup
başkanlığına ve diğer ilgililerine gönderilir.
(3) Gündemin dağıtılmasından sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işler, süre şartı aranmaksızın ek gündem halinde Kurula getirilebilir.
Kurul toplantılarında bulunabilecek olanlar
MADDE 6 – (1) Sayıştay raporlarının Kurulda görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı
ile raporun hazırlanmasında görevli denetim ekibi veya denetçiler zorunlu haller dışında toplantıya katılarak görüşünü açıklar.
(2) Kurulca gerekli görülmesi halinde açıklamalarda bulunmak üzere ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilir.
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(3) Gizli yapılmasına karar verilen toplantılara kimlerin katılacağına Kurulca karar verilir.
(4) Denetlenen idarelerin üst yöneticilerinin, idarelerine ait raporların Kurulda görüşülmesi esnasında bilgi vermek ve açıklama yapmak üzere önceden yazılı olarak başvurmaları
durumunda, Kurul Başkanı tarafından kendilerine çağrı yapılabilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 7 – (1) Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni izin ve
boş üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığı hallerde, Kurula görevlendirilmiş
üye sayısını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydı ile Kurul Başkanı tarafından katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla kıdem esasına göre yeter
sayıyı sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir.
(2) Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müzakere ve Oylamalar
Müzakere düzeni
MADDE 8 – (1) Toplantı, yeter sayıda üyenin hazır bulunduğu tespit edildikten sonra
Kurul Başkanı tarafından açılır.
(2) Toplantı açıldıktan sonra gündem konusu işler sırayla okunmak suretiyle müzakereye geçilir.
(3) Kurul Başkanı ya da üyelerce gündemde belirlenen işlerden birinin sırasından önce
veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi, bir konunun yeniden incelenmek amacıyla geri alınması
yolundaki öneriler üzerine gündemde değişiklik yapılması Kurul kararı ile olur.
(4) Kurul üyeleri, Kurul Başkanı tarafından kendilerine ön inceleme maksadıyla verilen
raporları inceleyerek Kurula gerekli açıklamaları yapar.
(5) Gündemdeki konularla ilgili görüşlerini açıklamak isteyen üyelere istek sırasına
göre söz verilir.
(6) Usul hakkında söz istenilmesi halinde, söz alma sırasına bakılmaksızın usul meselesi
öncelikle karara bağlanır.
(7) Aynı oturumda bir konu hakkında bir üyeye en fazla üç defa söz verilebilir.
(8) Görüş belirten üyeler somut tekliflerini gerekçelendirmek suretiyle ortaya koyarlar.
Somut teklif içermeyen görüşler oylamaya konu edilmez.
(9) Üyelerce, toplantıda bulunan temsilcilere ve diğer ilgililere sorulacak sorular ve verilecek cevaplar Kurul Başkanı aracılığıyla yöneltilir.
(10) Yöneltilen soruların, temsilcilerden konuyla ilgili bilgi ve görüş alınmasıyla sınırlı
kalması esastır.
(11) Temsilcilerden gerekli bilgi ve açıklamaların alınmasını müteakip temsilciler salondan ayrılır. Görüşme ve oylamalar temsilcilerin ayrılmasından sonra yürütülür.
Müzakerenin yeterliliği ve oylama
MADDE 9 – (1) Kurul Başkanı müzakerenin yeterliliği hususunda kanaate vardığı takdirde konuyu oylamaya sunar. Müzakere sırasında üyelerden biri tarafından yeterlilik önerisi
verilebilir. Oylamalar elektronik usulle yapılır. Gerekli hallerde işaret oyu ile oylama yapılabilir.
(2) Oylanacak hususlar, oylamadan önce açıkça belirtilir.
(3) Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(4) Oylamaya sunulacak iki öneri varsa, evet ve hayır şeklinde tek seferde oylanır.
(5) Oylamaya sunulacak öneriler ikiden fazla ise, Kurul Başkanı tarafından aykırılık
sırası tespit edilir ve en aykırı görüşten başlayarak oylama yapılır.
(6) Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.
(7) Kurul üyeleri gerekçe göstererek oylamaya itiraz edebilirler. İtiraz Kurulca karara
bağlanır.
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(8) Kurul üyeleri toplantıda müzakeresi tamamlanan gündem konusu işlerle ilgili verilen
kararlar hakkında, ilgili kararların yazıldığı tarihe kadar yeniden müzakere isteminde bulunabilir. Ancak daha önce Kurul tarafından verilen aynı konudaki kararlara aykırılık teşkil ettiği
tespit edilen kararlar için yeniden müzakere istemi, raporun ilgili mercilere gönderilmesi amacıyla Başkanlıkça imzalandığı tarihe kadar yapılabilir. Bu konudaki istemler Kurulca karara
bağlanır. Aynı konuda birden fazla yeniden müzakere isteğinde bulunulamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Tutanaklar
Kararların yazılması
MADDE 10 – (1) Her bir madde ile ilgili müzakere sonucunda alınan kararlar müzakere
ve oylamalara uygun ve gerekçeli olarak en geç on beş gün içinde raportörlük tarafından yazılır.
(2) Kararlarda azınlıkta kalan Kurul üyeleri karşı oy gerekçelerini, toplantıda belirttikleri sözlü açıklamalarına uygun olarak, en geç üç gün içinde yazılı olarak raportörlüğe bildirir.
Kararların okunması
MADDE 11 – (1) Kurul Başkanı tarafından gündem konusu her işin müzakeresi sonucunda yetki isteminde bulunulur. Müzakere edilen gündem maddeleriyle ilgili olarak yetki verilmesi halinde kararlara son şeklinin verilmesi Kurul Başkanına bırakılır. Ancak Kurul üyelerinden en az bir üye tarafından yetki verilmemesi halinde bu husus Kurulun oyuna sunulur.
(2) Kararın okunması sırasında, müzakerenin yansıtılmayan bölümleri ilave edilmek,
müzakereye uygun bulunmayan kısımlar çıkarılmak ve gerekiyorsa ifade bakımından düzeltmeler de yapılmak suretiyle kararlara son şekli verilir.
(3) Kararın okunması sırasında esasa ilişkin değişiklik yapılamaz.
(4) Kararların bir nüshası ilgili tutanağa eklenir.
Tutanaklar
MADDE 12 – (1) Her toplantı için toplantı esnasında bir tutanak düzenlenir. Tutanaklar
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
(2) Müzakeresi birden çok toplantıda tamamlanan ve her toplantıda bazı bölümleri karara bağlanan veya görüşülen işlerde, her oturum için ayrı tutanak düzenlenir.
(3) Tutanaklarda sırasıyla;
a) Tutanak tarih ve sayısının da yer aldığı kapak sayfası,
b) Kurul üyeleri ile toplantıya katılan raportörlerin adlarının yer aldığı sayfa,
c) İçindekiler sayfası,
ç) İlgili toplantıdaki görüşler ve karar özeti metinleri,
d) Kurul üyelerinin isim ve imzalarına ilişkin sayfa,
yer alır.
(4) Karar ve tutanak metinleri, toplantıda görüşülen tüm hususları değil, sadece Kurul
tarafından oylanarak karara bağlanan hususları içerecek şekilde yazılır. Ancak; toplantılarda
ses kayıt sistemi, stenograf gibi yöntemlerin kullanılması suretiyle oluşturulan ayrıntılı görüşme
tutanakları ayrı bir belge halinde iki yıl süreyle saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Raportörlerin görevleri
MADDE 13 – (1) Karar, tutanak ve Kurul görüşünü düzenleyerek bunların gerektirdiği
diğer işleri yapmak üzere yeterli sayıda denetçi Sayıştay Başkanı tarafından raportör olarak
görevlendirilir.
(2) Kurul toplantılarına ilişkin olarak düzenlenen tutanakların aslı raportörlük arşivinde
saklanır. Ayrıca karar, tutanak ve Kurul görüşleri elektronik ortamda da arşivlenir. Bunlardan
Başkanlıkça uygun görülenler Kurum internet ve intranet sayfalarında yayımlanır.
(3) Kurul tutanaklarının Kurul üyeleri dışında kalan kişiler tarafından incelenmesi Başkanlığın iznine bağlıdır.
(4) Kurulda raportörlerin yapacakları işlere yardımcı olmak üzere yeterli sayıda yönetim
mensubu görevlendirilir.
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Görüşülen raporlarla ilgili yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında düzenlenen raporların Kurulda görüşülmesini müteakip en geç beş iş günü içerisinde; rapora eklenmesi, çıkarılması veya
değiştirilmesi kararlaştırılan hususları içeren karar özeti, gereği yapılmak üzere ilgili grubuna
gönderilir. Grupça karar özeti doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılan rapor, yeterli sayıda
çoğaltılarak ve birinci nüshası grup başkanınca imzalanarak raportörlüğe iade edilir. Kurulca
son şekli verilen rapor, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunulur.
(2) Kanunun 43 üncü maddesi kapsamı dışında kalan raporların Kurulda görüşülmesini
müteakip en geç beş iş günü içerisinde; rapora eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi kararlaştırılan hususları içeren karar özeti, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunulur.
(3) Yukarıda belirtilen işlem süreçlerinin tamamı veya bir kısmı, gerekli prosedürler
hazırlanmak kaydıyla elektronik ortamda da yürütülebilir.
(4) Görüşülen raporlarla ilgili gerekçeli kararlar, raportörlük tarafından müzakerelere
uygun şekilde düzenlenir.
(5) Görüşülmek üzere Kurula intikal eden raporların, görüşülmeden önceki nüshaları
ve son şekli verilmiş nüshaları raportörlük arşivinde saklanır. Fiziki yetersizlik durumunda raporlar basılı nüsha yerine sadece elektronik ortamda saklanabilir.
Oturma düzeni
MADDE 15 – (1) Kurul Başkanı, daire başkanları ve üyeler toplantı salonunda kıdemlerine göre kendilerine ayrılan yerlere oturur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/12/2011 tarihli
ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 23/3/2015
Karar No : 2015/ÖİB-K-16
Konu
: Türkşeker A.Ş. Taşınmazı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)
A.Ş.’ye verilen yetki çerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,
Erzurum ili, Oltu ilçesi, Kazım Karabekir mahallesi, Göle Caddesi mevkii E: Pafta No
30-30 Ş.e, Y: Pafta No 30-30 Ş.b, E: Ada No 69, Y: Ada No 198, E: Parsel No 48, Y: Parsel No
11’de kayıtlı E: 7.236,89 m² Y: 7.280,76 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan mütemmimlerinin (Bölge Binası-Lojman) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;
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1- Taşınmazın; 1.290.000.- (Birmilyonikiyüzdoksanbin) TL bedelle en yüksek teklifi
veren Abdurrahim KARACA’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Abdurrahim
KARACA’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın; 1.285.000.- (Birmilyonikiyüzseksenbeşbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren
Ahmet GÖZÜTOK’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Ahmet GÖZÜTOK’un
Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın
1.280.000.- (Birmilyonikiyüzseksenbin) TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Emrail
KAYA’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Emrail KAYA’nın Sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici
teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın, 1.071.000.- (Birmilyonyetmişbirbin) TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi veren Oltaş İnşaat Taahhüt Madencilik Gıda Turizm Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Oltaş İnşaat Taahhüt Madencilik Gıda Turizm Petrol Ürünleri San. ve Tic.
Ltd. Şti.’nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal
edilmesine şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
2- Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 23/3/2015
Karar No : 2015/ÖİB-K-17
Konu
: Türkşeker A.Ş. Taşınmazı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)
A.Ş.’ye verilen yetki çerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,
Türkşeker A.Ş.’ye ait Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Yenice mahallesi, Dolazı mevkii 30.30.Ş
pafta, 295 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;
1- Taşınmazın; 700.000.- (Yediyüzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Kırşehir
Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne, İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, S.S. Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın; 670.000.- (Altıyüzyetmişbin) TL bedelle ikinci en yüksek
teklifi veren Şükrü KARA’ya İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Şükrü KARA’nın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
2- Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 23/3/2015
Karar No : 2015/ÖİB-K-18
Konu
: Türkşeker A.Ş. Taşınmazı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)
A.Ş.’ye verilen yetki çerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,
Türkşeker A.Ş.’ye ait Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Köyü mevkii, F37D10A
pafta, 798 ada, 1 parselde kayıtlı 8.578,80 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin
yapılan ihalede;
1- Taşınmazın; 655.000.- (Altıyüzellibeşbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren ALİ
SEMİZ’e, İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, ALİ SEMİZ’in Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın; 625.000.- (Altıyüzyirmibeşbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren MUSTAFA OZAT’a İhale Şartnamesi
esasları çerçevesinde satılmasına, MUSTAFA OZAT’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker
A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
2- Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
Tarih
: 23/3/2015
Karar No : 2015/ÖİB-K-19
Konu
: Türkşeker A.Ş. Taşınmazı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker)
A.Ş.’ye verilen yetki çerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,
Türkşeker A.Ş.’ye ait Erzurum ili, Pasinler ilçesi, Övenler Köyü, Asbuğa mevkii,
I47A02B-03-A pafta, 649 parselde kayıtlı 353.468,05 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;
1- Taşınmazın; 1.900.000.- (Birmilyondokuzyüzbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren
İlami AYAZ’a, İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın Sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici
teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek sözü edilen taşınmazın; 1.825.000.- (Birmilyonsekizyüzyirmibeşbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Timerk Enerji İletim
Üretim Dağıtım Elektrik Madencilik Mak. ve Tes. Malz. Tic. Paz. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi
esasları çerçevesinde satılmasına, Timerk Enerji İletim Üretim Dağıtım Elektrik Madencilik
Mak. ve Tes. Malz. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine; şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
2- Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
26 Mart 2015
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İzmir (Kapatılan) 25. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2009/44
Karar No : 2011/271
Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Sahte Banka veya Kredi Kartı
Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama suçundan, İzmir (Kapatılan) 25. Asliye Ceza Mahkemesinin
23/05/2011 tarih ve 2009/44 Esas, 2011/271 Karar sayılı ilamı ile, müşteki Abdullah BAKIR
karşı işlenen suçlarla ilgili olarak sanıklar hakkında;
Sanık Günhan Özşenler'in sübut bulan Abdullah Bakır kimlik bilgilerini kullanarak sahte
nüfus cüzdanı düzenleme ve kullanma eylemine uyan 5237 Sayılı TCK' nun 204/1 maddesi
uyarınca suçun işleniş şekli, suçun işlenmesindeki özellikler de dikkate alınarak takdiren 2 YIL
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık Günhan Özşenler'in, Abdullah Bakır adına sahte olarak oluşturulan nüfus cüzdanını
kullanarak HSBC Bank' tan kredi kartı almak amacıyla özel belge niteliğindeki kredi kartı
başvuru sözleşmesinin düzenleme eylemine uyan 5237 Sayılı TCK' nun 207/1. maddesi uyarınca
suçun işleniş şekli, suçun işlenmesindeki özellikler de dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık Zafer Özdemir'in, diğer sanık Günhan Özşenler'in Abdullah Bakır adına oluşturulan
sahte nüfus cüzdanını kullanarak HSBC Bank kredi kartı başvuru formu düzenleme eylemine
iştirak ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında sanığın eylemi sabit görülmediğinden, CMK' nun
223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
Sanık Günhan Özşenler'in sübut bulan Abdullah Bakır adına HSBC Bank'tan aldığı kredi
kartını kullanma eylemine uyan 5237 Sayılı TCK' nun 245/3 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli,
suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak takdiren 4 YIL HAPİS, 5 GÜN ADLİ PARA
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık Zafer Özdemir'in, diğer sanık Günhan Özşenler'in Abdullah Bakır adına oluşturulan
sahte nüfus cüzdanını kullanarak HSBC Bank 'tan kredi kartı alma ve kullanma eylemine iştirak
ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında sanığın eylemi sabit görülmediğinden, CMK' nun 223/2-e
maddesi uyarınca BERAATİNE,
Müşteki ve sanıkların yargılanmalarının sonucunda verilen cezalar müştekinin
yokluğunda verilmiş olduğundan, Müşteki Hamdi ve Zeynep oğlu 02/11/1966 doğumlu,
19288498010 T.C. Balıkesir ili Dursunbey İlçesi Çakmak mah/köy nüfusuna kayıtlı, 1. Selim Sk.
Alemdar No.13 Osmangazi/Bursa da oturan Müşteki ABDULLAH BAKIR'a karar tüm aramalara
rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri
uyarınca hükmün İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ olunur. 1518
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/39
Karar No
: 2014/688
Davacı
: K.H
Sanık
: FERHAT BEYZADEN, Abdulaziz ve Feride oğlu, 1978 İran doğumlu,
Danışkede Sokak, No: 24 Urumiye/İRAN adresinde oturur.
Suç
: Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya
Bulundurmak
Sç Tarihi
: 14/05/2008
Suç Yeri
: İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
Karar Tarihi : 17/12/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama
sonunda; sanığın Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak
suçunu işlediği sabit olmakla sanık hakkında 6545 sayılı kanunun 85. maddesi ile 5320 sayılı
kanuna eklenen geçici 7/2 maddesi yollaması ile 6545 sayılı kanun ile değişik TCK 191 ve CMK
231/5 ve devamı fıkraları gereğince sanık hakkında mahkumiyete ilişkin kurulan HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, dair gıyapta verilen karar, adresi
belirlenemeyen karar sanıklara tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi
uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 7 gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE İlan Olunur.
1476

—————

Esas No
Karar No
Davacı
Sanık

: 2014/528
: 2014/689
: K.H
: NEMATULLA BALTAYEV, Cumadurdı ve Nartaç kızı, 22/08/1976
TÜRKMENABAD doğumlu, adresi tespit edilememiştir.
Suç
: Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya
Bulundurmak
Suç Tarihi : 24/02/2013
Suç Yeri
: İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
Karar Tarihi : 17/12/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama
sonunda; sanığın Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak
suçunu işlediği sabit olmakla sanık hakkında 6545 sayılı kanunun 85. maddesi ile 5320 sayılı
kanuna eklenen geçici 7/2 maddesi yollaması ile 6545 sayılı kanun ile değişik TCK 191 ve CMK
231/5 ve devamı fıkraları gereğince sanık hakkında mahkumiyete ilişkin kurulan HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, dair gıyapta verilen karar, adresi
belirlenemeyen karar sanıklara tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi
uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 7 gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE İlan Olunur.
1480
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/309
Karar No : 2014/77
Mahkememizin 28/02/2014 tarih, 2013/309 (E) 2014/77 (K) sayılı kararı ile Hırsızlık
suçundan Türk Ceza Kanunun 141/1, 35/1-2, 62/1, 63, 53/1-2 ve Ceza Muhakemeleri Kanunun
231/8 Maddesi uyarınca “5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin verilen
karar Muhammed ve Fatma oğlu, 1977 doğumlu, Fas uyruklu olan ABDUL MOHAMMED’in
dosyaya bildirdiği adresinde ulaşılamaması nedeniyle;
7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen
tebliğine,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,
İlan olunur.
1383

—— • ——

Kemer Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/118
Karar No
: 2014/80
Davacı
: K.H
Sanık
: VLADIMIR KUNITSYN, Vladımır ve Vladımır oğlu, 10/025/1970
TAMBOV SSCB doğumlu.
Suç
: Karşılıksız Yararlanma
Suç Tarihi : 25/08/2011
Suç Yeri
: KEMER
Karar Tarihi : 28/01/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında; Kemer C.Başsavcılığının 17/01/2014 tarih
2014/157 Esas sayılı iddianamesiyle Karşılıksız Yararlanma suçunu gerçekleştirdiği iddiasıyla ve
5237 sayılı TCK’nun 163/3, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası
açılmış, mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sanığa ait suçun unsurları itibariyle
oluşmadığı anlaşılmakla sanığın isnat olunan suçtan 5271 sayılı CMK.nun 223/2-a maddesi
gereğince BERAATİNE karar verilmiş olup sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
1384
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:
Esas No : 2012/435
Karar No : 2014/739
Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan sanık
SEHER TAKU hakkında açılan kamu davasının 01/07/2014 tarihli 2012/435 Esas, 2014/739
Karar sayılı ilamı ile zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmiş, müşteki REYHAN
ÖZDAMAR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememizin kararı tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de
ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, İlan olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1 ADET LOG YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet
Log Yönetim Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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 kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi, Ofis tip 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, 06/04/2015 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 edilen 1 adet Log Yönetim Sistemi
kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğunun belirlenmesini müteakip, bilahare 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.
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KAVAK AĞACI SATILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:
1 - Fabrikamız sahasında mevcut tahmini 4000 Adet Kavak Ağacı satılacaktır.
2 - İhale 09/04/2015 Perşembe günü, saat 14:00’de Fabrikamız ofis binası toplantı
salonunda kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde
ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir.
3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine
suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.
a) GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLERDEN;
1- Teklif Mektubu,
2- Teminat belgesi,
3- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
4- Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret
Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi.
4 - Kavak Ağaçları peşin bedelle satılacak olup, Satış bedelinin tamamı ile bu bedelin
KDV’ si sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce peşin tahsil edilecektir.
5 - Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmayacaktır.
6 - İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar Fabrikamız
Haberleşme servisine vermiş olacaklardır.
7 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV Hariç TL
olarak verilecek ve 60 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen
teklifler dikkate alınmayacaktır.
9 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV
Hariç TL 50,00 bedel karşılığı temin edilebilir..
10 - İhale Konusu olan Kavak Ağaçları ihaleden önce Fabrika görevlileri nezaretinde
Fabrika sahasında görülebilir.
11 - İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı
üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün
tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
12 - İş bu ihale konusu Kavak Ağaçları satışı 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir ve
İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 VE 16/1 MADDELERİ KAPSAMI
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 154,84 TL, en fazla 207.533,33 TL; 30/03/2015 tarihine kadar
yatırılması gereken güvence tutarıda en az 16 TL, en fazla 20.754 TL olan, cinsi, miktarı,
özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Otobüs, Motosiklet,
Binek Oto ve Kamyonet cinsi 97 adet araç açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi
Kümeevler Sokak No:20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda
31/03/2015 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile
0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için 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 10,00 TL. bedel karşılığı
Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
2655/1-1
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ÖDEMİŞ’TEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Akıncılar Mahallesi,
Mithatpaşa Caddesi, No: 6 (113 ada 2 parsel) adresindeki 2280 m² arsa üzerinde inşa edilmiş
bodrum+zemin+ara+1.kat+2.kattan ve 1528 m² bahçeden oluşan kargir binanın tamamının
kiralanması ihalesi 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat. 11.00’da kapalı teklif açık arttırma
usulüyle THK Ödemiş Şube Başkanlığı’nda (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) yapılacaktır.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar THK Ödemiş Şube Başkanlığı’na (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR)
vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden
veya THK Ödemiş Şube Başkanlığı’ndan (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) temin
edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı
(0 312) 303 73 78 – 79 -71
THK Ödemiş Şube Başkanlığı (0 232) 543 11 51
2656/1-1
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BANT RAPTİYESİ ALINACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere, 50 kutu Bant Raptiyesi (A40-S-600),
teklif alma yoluyla alınacaktır.
2 - Numuneler Fabrikamız Teknik İşler Müdürlüğünde görülebilir.
3 - Teklifler en geç 03.04.2015 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74
2660/1-1
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LED EKRAN REKLAM PANOLARI KİRAYA VERİLECEKTİR
Altın Koza Kültür-Sanat ve Turizm Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından:
1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ
a) Yönetim Kurulumuzun 16/03/2015 tarih ve 832 sayılı kararıyla aşağıda adres ve
ölçüleri verilen 10 (on) adet led ekran reklam panosunun üçüncü şahıslara 3 (ÜÇ) yıllığına kiraya
verme işlemlerinin gerçekleşmesi amacıyla, şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi usulünce kapalı zarf teklif alma ve açık
artırma usulü ile yapılması ihalesidir.
LED EKRANLARIN MEVKİ VE ÖLÇÜLERİ:
1 - İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ( 20,91 m²)
2 - Valilik Kavşağı (20,91 m²)
3 - Hastaneler Kavşağı ( 11,05 m²)
4 - Baraj Kapısı Menderes Girişi Kavşağı (12,54 m²)
5 - Medlıne Hastanesi Kavşağı (20,91 m²)
6 - Kurttepe Kavşağı (20,91 m²)
7 - Real Kavşağı (20,91 m²)
8 - Sular Kavşağı (20,91 m²)
9 - İnönü Parkı Kavşağı (11,05 m²)
10 - Mimar Sinan Kavşağı (20,91 m²)
b) Kiralama ihalesi 2886 sayılı DİK’un 35. Maddesine uygun olarak kapalı zarf teklif
alma ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Kapalı Zarf Teklif veren isteklilere, teklif zarflarının
açılarak değerlendirilmesini müteakip, ekonomik yeterliliği sağlayan istekliler arasında ihale
gününde açık artırma yapılacaktır.
c) Kiralama İhalesinin 1 (Bir) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 700.000,00.-TL
(Yedi yüz bin Türk Lirası)’dır. 3 (Üç) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 2.100.000,00.-TL
(İkimilyonyüzbin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.
d) Kiralama ihalesi 3 (Üç) yıllığına yapılacak olup, Kira bedeli her yıl için Üretici Fiyat
Endeksi, yıllık ortalama yüzdesi oranında artırılacaktır.
e) Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00-TL karşılığında
4.maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler.
3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin
%3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Türkocağı Mah. Ulus Cad. Tarihi Kız Lisesi Binası
Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır.
b) Kiralama İhalesi 09/04/2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00‘de yapılacak
olup, aynı gün saat 15:00’de açık artırma yapılacaktır.
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c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Türkocağı Mah. Ulus Cad. Tarihi Kız
Lisesi Binası Seyhan/ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale günü saat
13:45’e kadar vermeleri zorunludur.
5 - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE
1 - Kanuni ikametgâhı olması,
2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe,
3 - Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,
4 - Nüfus cüzdanı sureti,
5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.
6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu
7 - İhale tarihinden en az 1 hafta önce alınmış SGK ve Vergi borcu yoktur yazısı(İhale
üzerinde kalan istekli sözleşmenin imzaladığı tarihli SGK ve Vergi borcu olmadığına dair yazıları
idareye verecektir.)
8 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.
9 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile
kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit
ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’undan az olamaz.
(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.)
6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE
1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe
2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette
olduğuna ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge
3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye
girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile
imza beyanı
4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya
teminat mektubu
5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.
6 - İhale tarihinden en az 1 hafta önce alınmış SGK ve Vergi borcu yoktur yazısı(İhale
üzerinde kalan istekli sözleşmenin imzaladığı tarihli SGK ve Vergi borcu olmadığına dair yazıları
idareye verecektir.)
7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri
istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
8 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı
9 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu
kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden
herhangi biri muhammen bedelin %10 ‘undan az olamaz. (Banka referans mektubu genel
müdürlük teyitli olmalıdır.)
ALTIN KOZA KÜLTÜR-SANAT VE TURİZM HİZ. A.Ş
Türkocağı Mah. Ulus Cad. Tarihi Kız Lisesi Binası Seyhan/ADANA
Telefon: 0322 352 47 13
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RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 4 (dört) adet
Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler
yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale
açık artırma ile tamamlanabilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800
Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49
c) Elektronik posta adresi
: mta@mta.gov.tr
2 - İhale Konusu 4 (dört) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler :

İhale Dosya
No

Son Teklif
Verme
Tarih ve
Saati

İli

İhale Edilecek
Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan
için Belirlenen
Geçici Teminat
Tutarı
(ABD Doları )

2015/JA-276

05.05.2015
11.00

Aksaray

Merkez-Gençosman

15.000 $

2015/JA-277

05.05.2015
11.00

Eskişehir

Merkez-Ağapınar

30.000 $

2015/JA-278

05.05.2015
11.00

Konya

Akşehir-Yeşilköy/
Tuzlukçu - Erdoğdu

50.000 $

2015/JA-279

05.05.2015
11.00

Kırklareli

Merkez-Asılbeyli

40.000 $

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu
4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil
T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet
yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz
şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları
ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.
5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları
Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüzlira) karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü
Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel
Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak
üzere geçici teminat vereceklerdir.
8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi
değildir.
2661/1-1
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ZİRAİ İLAÇ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İdaremizin ihtiyacı olan ve etkili madde isimleri ile miktarları aşağıya çıkarılan zirai
ilaçlar kapalı zarf teklif usulüyle satın alınacaktır.
2 - İhale 06.04.2015 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde
13.04.2015 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3 - Alınacak ilaçların etkili maddeleri ve miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
PARTİ
NO
1
2

3

4
5

İLACIN ETKİLİ MADDE ADI
Narenciyede Unlu Bit, Kabuklu Bit ve Yaprak Biti ile
Mücadele Amaçlı Olarak Spiratetramat 100 g/lt.
Narenciyede Unlu Bit, Kırmızı Örümcekler, Yaprak Biti
ve Koşniller ile Mücadele Amaçlı Olarak Mineral Yağ
700 g/lt.
Narenciyede Unlu Bit, Kırmızı Örümcekler, Yaprak Biti
ve Koşniller ile Mücadele Amaçlı Olarak Parafanik
Yazlık Yağ 800 g/lt.
Narenciyede Kırmızı Örümcekler ile Mücadele Amaçlı
Olarak Abamectin 18 gr/lt.
Narenciyede Kabuklu Bitler ile Mücadele Amaçlı Olarak
Pyriproxyfen 100 gr/lt.

ALINACAK
MİKTAR

BİRİMİ

800 lt.

Litre

30.000 lt.

Litre

10.000 lt

Litre

300 lt

Litre

350 lt.

Litre

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi
Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair
belgeler,
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
e) İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.
f) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesi’nin ibraz edilmesi..
g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin
Belgesi’nin” ibraz edilmesi.
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h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir
ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik
belgeler:
İsteklinin;
a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise
yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi
zorunludur.
5 - Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62
Bakanlıklar/ANKARA) ile işletmemizde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. “İhale dokümanı satış bedeli
(KDV dahil): 50,00 TL (Elli TL)”
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna
kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan olunur.
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Enver Özdemir Cad. No:30
Dalaman/MUĞLA
Tel: 02526923720
Fax: 02526923721
2684/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Pendik Belediye Başkanlığından:
1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır.
İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye
Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli
500,00.(Beş yüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin
edilebilir.
Parsel
Alanı
Bölge

Batı

Ada

8647

Parsel

3

(m²)

7.118,27

İhale gün ve
İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

saati

Turizm +

29.184.907,00.-

875.548,00-

21.04.2015

Ticaret +

(yirmi dokuz milyon

(sekiz yüz yetmiş

Salı

Konut

yüz seksen dört bin

beş bin beş yüz

Saat:14.30

(TİCTK)

dokuz yüz yedi TL.)

kırk sekiz TL.)
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2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına
göre Turizm + Ticaret + Konut (TİCTK) alanında kalmaktadır. E: 2.50, Taks 0.50, Yençok: 15
kattır. Bu alanlarda % 40 oranında konut kullanımına yer verilecek olup, diğer kullanım oranları
serbesttir.
3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine
sahiptir.
4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak
kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret
veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A)
veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat
mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak
olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
2606/1-1
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA
İHALESİ YAPILACAKTIR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar
Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde
belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya
verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ

Balıkesir

İLÇESİ

Edremit

MAHALLESİ

Narlı

PAFTA NO

2227 - O

ADA NO

269

PARSEL NO

1

2

YÜZÖLÇÜMÜ

4.983,09 m²

5.844,07 m²

VASFI

Arsa

Arsa

MALİKİ

Hazine-i Evkaftan Mazbut Sultan Mecit Vakfı

İMAR DURUMU

Turizm Tesis Alanı E: 1,20
Hmax:15m

Günü birlik Alan E: 0,20
Hmax: 5,50 m

MUHAMMEN İNŞAAT
BEDELİ

7.133.129,00 TL
(Yedi milyon yüz otuz üç bin yüz yirmi dokuz Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT

213.993,87 TL
(İki yüz on üç bin dokuz yüz doksan üç Türk Lirası seksen yedi
kuruş)

İHALE TARİHİ, SAATİ

28/04/2015 Salı - Saat:14:00

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Vakıflar Meclisinin 12.01.2015 tarih
ve 664/8 sayılı kararına istinaden;
1 - Mevcut imar durumlarına göre gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması,
ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin
alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm
finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına
ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması; bu işlemlerin sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 4 yıl içinde sonuçlandırılması,
2 - Taşınmazların takyidatlı tapu kaydında Narlı Köyü Tüzel Kişiliğine ait olduğu
belirtilen 582 ve 583 kırık no.lu zeytin ağaçlarının inşaat oturum alanı içinde kaldığı ve
kaldırılması gerektiği tespit edildiği takdirde, bedellerinin yüklenici tarafından sahibine (Edremit
Belediyesine) ödenerek kaldırılması,
3 - Kiralama süresinin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren, 4 yıllık inşaat süresiyle
birlikte toplam 49 yıl olması,
4 - Kira ödemelerine sözleşmenin imzalandığı tarihten başlanmak üzere, muhammen kira
miktarlarının;
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a) İlk 4 yıllık inşaat süresi için aylık sabit 3.000,00 TL (Üç bin Türk Lirası),
b) Beşinci yıl için aylık 30.000,00 TL (Otuz bin Türk Lirası) olması,
c) Altıncı yılın başından 35. yılın sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline
TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi'nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik
değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, 35. yılın sonunda 36. yıl için
belirlenen aylık kira bedelinin % 20 oranında arttırılması, 37. yıldan sözleşme süresinin sonuna
kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat
Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak
suretiyle belirlenmesi,
5 - Taşınmazlardan 269 ada, 1 no.lu parsel üzerinde en az E: 1,20 yoğunluklu bir turizm
tesisi, 269 ada, 2 no.lu parsel üzerinde ise en az E: 0,20 yoğunluklu bir günübirlik tesis
yaptırılması esas alınarak, inşaat yoğunluğunda çeşitli nedenlerle oluşabilecek azalmalardan ötürü
kira bedellerinde indirim yapılmaması, tesislerin kapalı inşaat alanının yukarıda belirtilenlerden
daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine
yansıtılması, bodrum katlarda yapılacak artışlar için kirada değişiklik yapılmaması,
6 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması,
7 - Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından
sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün
uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun
olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri
İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenici tarafından İdaremize def'aten ödenmesi,
inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici
tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf
Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından
karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinin yükleniciye ait olması,
Şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi dahil toplam 49 yıllığına yapım karşılığı kiralama
ihalesine çıkarılmıştır.
B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye
Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki
TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.
D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün
ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza
karşılığı teslim etmelidir.
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
1 - İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği
şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır),
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2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin
kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde
T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),
3 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini gösteren imzalı bildirim,
4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza
beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin
yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır),
5 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin,
ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda
alınmış noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin
vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),
6 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan
edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
7 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi,
8 - Teknik Personel Taahhütnamesi,
9 - İlgili bankadan alınacak ve ihale tarihinden önceki son 3 ay içinde düzenlenmiş, ekli
örneğe uygun banka referans mektubu, (inşaat muhammen bedelinin en az %10’u (yüzde onu)
kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u (yüzde onu) kadar kullanılmamış teminat
mektubu kredisi olması şarttır. Alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit
yazısı olmalıdır.),
* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri
bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.
10 - İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
11 - İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya
Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi,
12 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Gördü Belgesi,
13 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14.
maddesinde yazılı 213.993,87 TL (İki yüz on üç bin dokuz yüz doksan üç Türk Lirası seksen yedi
Kuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki
TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat
mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri
taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),
14 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak
olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),
15 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,
E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup,
ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme
taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.
F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten
ödenecektir.
H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
2243/1-1
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2 GRUP KLİNİK BECERİ LABARATUVAR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen araştırma projesi
için gerekli 2 Grup Klinik Beceri Laboratuvar Sistemi alımı işi, 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. Maddesinin (f) bendi uyarınca
Pazarlık usulü ile satın alınacaktır.
İhale kayıt numarası
: 2015/33664
1 - İdarenin
a) Adresi
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü
Nilüfer/BURSA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 224 2940258 - 0 224 2940255
c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2 GRUP KLİNİK BECERİ LABARATUVAR
SİSTEMİ
Malzeme Cinsi

Miktarı

1.1

Çocuk Damar Yolu Açma Maketi

2 adet

1.2

Endotrakeal Tüp Maketi

1 adet

1.3

Trans-Uretral Sonda Takılması

1 adet

S.No

Maketi

1.GRUP

1.4

Santral Kateterizasyon Maketi

1 adet

1.5

Trakeostomi Bakımı Uygulama

1 adet

Mankeni

2.GRUP

1.6

Bebek Simülatör

1 adet

1.7

Enjeksiyon Kolu

2 adet

1.8

Anal Irıgasyon Maketi

1 adet

1.9

Meme Muayene Maketi

1 adet

2.1

Minör Deri Girişimi Eğitim Kiti

1 adet

2.2

Jinekoloji Eğitim Modeli

1 adet

2.3

Üretral Kateter - Kadın

1 adet

2.4

Üretral Kateter -

Erkek

1 adet

2.5

Rektal Muayene Modeli

2 adet

2.6

Oskültasyon (Dinleme) Maketi

1 adet

2.7

Genişletilmiş

1 adet

Paketi

Sütür

Başlangıç
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: Cihaz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezine, ilgili proje
yürütücüsüne; sözleşmenin imzalanmasına müteakip
(90) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim
edilecektir.

: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal
Binası Satın alma Komisyon Toplantı Odası Görükle
Kampüsü Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve Saati
: 09.04.2015 - 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) 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,
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların U. Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler
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İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından
alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine
teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre alınmak suretiyle
belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk
Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290
0006 0000 02 no.lu hesaba 50,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten
idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 09/04/2015 tarihi saat 10.00’a kadar Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına
verilebileceği gibi, 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 kaleminin miktarı ile bu
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede Gruplar arası kısmı teklif verilebilir. Grup içi kısmi
teklif verilemez.(Teklif verilen gruptaki tüm ürünler için teklif verilecektir)
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2695/1-1
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 89420 KG
AHŞAP TRAVERS TİRFONUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE
GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2015/33999
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü
Merkez/Çankırı
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29
c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 89420 KG AHŞAP TRAVERS TİRFONUNUN TEKNİK
ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu bürosuna 14.04.2015 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin
İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345
iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.
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.
2612/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çankaya Belediye Başkanlığından:
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI: Osman Karagöz ve ORT.
ADRESİ: Bilinmiyor
Yaşamkent Mahallesi, İmarın 43675 ada 9 parseli üzerinde bulunan binada meydana
getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 20.11.2014 gün ve 145/7304 sayılı tespit
zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Osman Karagöz ve ORT. 'a ait
taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 27.01.2015 gün ve 649
sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine
gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de
tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 27.01.2015 gün ve 649 sayılı karar, 7201
sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza
ilanen tebliğ olunur.
2497/1-1

—— • ——

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:
Sayın Zeynep ÇETİNKAYA
(T.C. 52936400942)
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünün 07/01/2015 tarihli ve 7341901 barkod numaralı
yazısı ile "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiiline karşılık gelen 5 (Beş) ihtar puanı
ile tecziye edildiniz. Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna
başvurabileceğiniz;
İlanen duyurulur.
2647/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfı.
(MOSEV)
VAKFEDENLER: Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Halil YURTSEVEN, Gaye AKÇEN,
Kadir Murat ÇAM, Mustafa ZAİM, Ramazan SÖNMEZ, Ethem ÖZTAŞ, Mehmet TİRKYAKİ,
Levent SARIGÖZOĞLU, Sait Cemal TÜREK, Yusuf PEKBAYIK, Muzaffer BUĞDAYCI,
Abdullaziz MEYDAN, Faik TOKATLIOĞLU, İsmail Önder ŞENKOL, Semih VARDARER
VAKFIN İKAMETGAHI: MANİSA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU:
Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.02.2015 tarih ve E:2014/1367, K:2015/135
sayılı kararı ile aynı mahkemenin 02.03.2015 tarihli ve E:2014/1367, K:2015/135 sayılı Tashih
Şerhli kararı.
VAKFIN AMACI: Manisa Organize Sanayi Bölgesi katılımcısı olan Gerçek ve Tüzel
kişilerin bilgi ve birikimlerin, iş ve sosyal tecrübelerin, kolektif güçlerinden, yurt içi ve dışı
ilişkilerinden, taşıdıkları yüksek sosyal sorumluluk ve bilinçlerinden, ekonomik, sosyal,
teknolojik bilimsel ve kültürel gelişmelerinden faydalanarak, tüm bu olguları içeren alanlarda
gelişmelerine katkıda bulunmak. Sosyal-kültürel ve ekonomik işbirlikleri kurarak, toplumsal
faydayı büyütmek ve daha geniş toplum kesimlerine iletmek, Vakıf imkanları ölçüsünde
sanayicilerin araştırma geliştirme faaliyetlerine katkı sağlayabilmek amacıyla araştırma yapmak,
yaptırmak veya teşvik etmek, Yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak, Kongre, konferans, seminer,
sempozyum v.b. organizasyonlara katkıda bulunmak. Gelirlerini çoğaltmak için tesisler kurmak,
işletmek. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikli ve uzman personel yetiştirmek, araştırma geliştirme
faaliyetlerini destekleme amacıyla örgün ve/veya yaygın eğitim tesisleri ile Meslek Yüksek
Okulu/Üniversite kurmak, hizmet vermek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. (EllibinTürkLirası)dır.
YÖNETİM KURULU: Sait Cemal TÜREK, Mustafa SARIGÖZOĞLU, Nedim SEZER,
Kadir Murat ÇAM, Muzaffer BUĞDAYCI, Abdülaziz MEYDAN, Faik TOKATLIOĞLU, Semih
VARDARER, Ramazan SÖNMEZ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Manisa Organize
Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği Tüzel Kişiliği’ne devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince;
İlan olunur.
2696/1-1

—————

VAKFIN ADI: TÜRKBİRDEV Kültür ve Eğitim Vakfı
VAKFEDENLER: Sefer Özdemir
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 10/02/2015 tarihinde kesinleşen
07/01/2015 tarih ve E:2014/168, K:2015/1 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Anayasada demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak
tanımlanan cumhuriyetin temel ilkelerine, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı kalınarak;
Türkiye ve Dünyadaki Türk toplumunun kültür, eğitim-bilim, sağlık, çevre koruma, ekonomi,
turizm ve diğer yönlerden gelişmesine; toplumun ve üyelerin sosyal yardımlaşma ve
dayanışmasına katkıda bulunacak faaliyetler göstermektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL (Elli Bin Türk Lirası) nakit
YÖNETİM KURULU: Sefer Özdemir
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Dağılma
bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince;
İlan olunur.
2697/1-1
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
Adı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire

İl/İlçe

Adıyaman/Merkez

Tel-Faks

0506 884 94 34

E-Mail

sksdb@adiyaman.edu.tr

Başkanlığı
Altınşehir Mahallesi 3005 Sokak

Adresi

No: 13

Posta Kodu

02100

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

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Abdurrahman Yirik
Mehmet Akif Mah. 544 Sok. No: 32/2

Adresi

İç Kapı No: 2 Merkez-Adıyaman

T.C. Kimlik No.

13621388440

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Kayıtlı Değildir.

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/127248

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Adı

Rektörlüğü Döner Sermaye

İl/İlçe

Eskişehir

İşletmesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Adresi

Rektörlüğü Döner Sermaye

Tel-Faks

İşletmesi Meşelik/ESKİŞEHİR
Posta Kodu

26480

0 222 2392979/1007-1063
0 222 2391477

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ARMİ Medikal ve Sağlık Hizmetleri

Adı/Unvanı

San. Tic. Ltd. Şti.
Meriç Mh. 5747 Sokak No: 12/1 MTK

Adresi

Sitesi Çamdibi Bornova/İZMİR

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

0 80 033 1557

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

Ay

İzmir Ticaret Odası
1 142595
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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

2014/179911
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

(0312) 5856000 - (0312) 4338549

Adresi

Adakale Sok. No: 30 Yenişehir

Tel-Faks

Posta Kodu

06420

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Köken Müh. İnş. Mim. Taah. Tarım Hay.

Adı/Unvanı

San. ve Tic. Ltd. Şti

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ömer Polat KÖKÇÜ

Marmara Sok. No:12/1 Çankaya/Ankara

Adresi
T.C. Kimlik No.

75283013818

Vergi Kimlik/
5830325237

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
63/3422/H
No.
(1)

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl
(Bir)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

b-4735
(X)

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
43.06/156
Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-106
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 27.02.2015-2270
KÜTAHYA
Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Moymul Mahallesi, Moymul Höyük I. (Birinci) derece
arkeolojik sit sınırları içinde yer alan özel mülkiyete ait 436 ada, 61 parselde kayıtlı taşınmazın sit
alanından çıkarılması istemine ilişkin; İsmail TEKİN’in tarihsiz Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü evrakına 12.08.2014 tarih ve 3090 sayıyla kayıtlı başvurusu,
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve
38092246.165.02-43.06/156-1650 ve 20.10.2014 tarih ve 38092246.165.02-43.06/156-1729 sayılı
yazıları, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 91618877-160.99/1962
(Tavşanlı) ve 27.10.2014 tarih ve 91618877-170/2070 (Tavşanlı) sayılı yazıları, Karayolları 14.
Bölge Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 84113134-755.01/172059 sayılı yazısı ile Kütahya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük
evrakına 24.02.2015 tarih ve 997 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;
Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Moymul Mahallesinde bulunan, Eskişehir Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.12.1999 tarih ve 1037 sayılı kararıyla 1. (Birinci)
Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli, Moymul Höyük sit sınırları içerisinde yer alan özel
mülkiyete ait 436 ada, 61 parselin Moymul Höyük I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları dışına
çıkarılması isteminin uygun olmadığına; Moymul Höyük sit sınırlarının sayısallaştırılmasına
yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalışma
sonucunda hazırlanan 10.10.2014 tarihli rapor eki haritalar doğrultusunda, kararımız eki 1/25000
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle sayısallaştırılan Moymul Höyüğük I.
(Birinci) derece arkeolojik sit sınırlarının uygun olduğuna; şerh konulacak parseller listesinin
onaylanmasına, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.01/17
Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015-104
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 25.02.2015-2220
UŞAK
Uşak İli, Banaz İlçesi, Şabanköy Köyü, Gavurdamı Mevkinde, Gavurdamı Nekropolünün
I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi
istemine ilişkin; Uşak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.12.2014 tarih ve 49969645168.01/3056 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin
bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
26.12.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01 /17 - 2033 sayılı yazısı ve eki. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 19.01.2015 tarih ve
51091705-110-38301 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2202 sayılı kararı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Eskişehir
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.01.2015 tarih ve 58346687/299/373 sayılı yazısı,
Kültür Bakanlığı, Yatırım İşleri Genel Müdürlüğünün 22.01.2015 tarih ve 81909224- 305.01
[640520001]-12803 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğü'nün 27.01.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-250257/31815 sayılı yazısı ve ekleri,
Uşak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 52720483/252.02.01/461
saylı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih ve
26163249-750- otomatik-1798 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/17-2068 sayılı yazısı ve eki, Uşak
Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 57675953-170.03.01/44 (Banaz) sayılı
yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan
Müdürlük evrakına 24.02.2015 tarih ve 999 sayı ite kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Uşak İli, Banaz İlçesi, Şaban Köyü, Gavuedamı Mevkiinde yer alan, Gavurdamı
Nekropolünün 1. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.12.2014 tarihli rapor ve eki belgeler ile Gavurdamı
Nekropolünün değerlendirildiği Kurulumuzun 28.01.2015 tarih ve 2202 sayılı kararı
doğrultusunda, sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği
şekliyle belirlenen Gavurdamı Nekropolünün 1. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil
edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece
arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun
08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

26 Mart 2015 – Sayı : 29307

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

26 Mart 2015 – Sayı : 29307

26 Mart 2015 – Sayı : 29307

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

2575/1-1

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

26 Mart 2015 – Sayı : 29307

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.05/91
Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015-104
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 25.02.2015-2224
UŞAK
Uşak İli, Ulubey İlçesi, Aşağı Mahalle, Kocatarla Höyüğün I. (birinci) derece arkeolojik
sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
16.12.2014 tarih ve 49969645.168.01/3081 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği
kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 38092246-64.05/91-2041 sayılı yazısı ve eki,
istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi
Başkanlığının 15.01.2015 tarih ve 44812147-202.99-1162 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.01.2015 tarih ve 58346687-299/617 sayılı yazısı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 22.01.2015 tarih ve 81909224305.01[640520001]-12803 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 20913469-101.29.02/250253-31811 sayılı yazısı ve ekleri,
Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih ve 26163249754-otomatik-1799 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.05/91-2069 sayılı yazısı ve eki, Uşak
Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 09.01.2015 tarih ve 22430880-190.02/03 (Ulubey) sayılı yazısı
ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan
Müdürlük evrakına 24.02.2015 tarih ve 998 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Ulubey İlçesi, Aşağı Mahalle, Kocatarla Höyüğünün I. (birinci) derece
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan 15.12.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kocatarla Höyüğün I. (birinci)
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin
onaylanmasına; I. (birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.04/88
Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015-104
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 25.02.2015-2223
UŞAK
Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyü, Tahtalı Yerleşimi I. (Birinci) derece arkeolojik sit
olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
22.12.2014 tarih ve 49969645.168.01/3146 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği
kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 38092246-64.04/88-2070 sayılı yazısı ve eki,
istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi
Başkanlığının 15.01.2015 tarih ve 44812147-202.99-1161 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.01.2015 tarih ve 58346687-299/370 sayılı yazısı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 22.01.2015 tarih ve 81909224305.01[640520001]-12803 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 20913469-101.29.02/250256-31814 sayılı yazısı ve ekleri,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 27.01.2015
tarih ve 80834798-045.01-20887 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün
28.01.2015 tarih ve 52720483/252.01.01/460 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih ve 26163249-754-otomatik-1800 sayılı yazısı, ,
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.01.2015 tarih ve 38092246165.02-64.04/88-76 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 06.02.2015 tarih
ve 62903469-170.03.01/40 (Sivaslı) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 24.02.2015 tarih ve 1016
sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyü, Tahtalı Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik
sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan
18.12.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli
harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Tahtalı Yerleşiminin I. (Birinci) derece
arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin
onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI NO.VE.TARİHİ :101 - 06.03.2015
Toplantı Yeri
KARAR NO VE TARİHİ
:1464 - 06.03.2015
KAYSERİ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, İdrisli Köyünde Yozgat Sorgun İlçesi İçme Suyu Projesi yerinde
inceleme çalışmalarında Sivas Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve
tespit çalışmaları Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tamamlanan İdrisli Tümülüsünün
1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Yozgat Müze
Müdürlüğünün 28.11.2014 gün ve 1523 sayılı, 26.01.2015 gün ve 120 sayılı yazısı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Müdürlüğünün 27.01.2015 gün ve 250320 sayılı yazısı,
Yozgat Valiliği İl Çevre ve şehircilik Müdürlüğünün 21.01.2015 gün ve 213 sayılı yazısı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.01.2015 gün ve 15381 sayılı
yazısı, Müdürlük raportörünün 04.03.2015 gün ve 172 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, İdrisli Köyü, 372,373,374,375 parsellerde bulunan İdrisli
Tümülüsünün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki harita
üzerinde koordinatlı olarak işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine;
izinsiz kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal kovuşturma
açılmasına; soruşturma tamamlanınca kaçak kazı çukurlarının Yozgat Müze Müdürlüğü
denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat
yapılmaması için tümülüsün yerel yönetimlerce belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI NO VE TARİHİ :101 - 06.03.2015
Toplantı Yeri
KARAR NO VE TARİHİ
:1462 - 06.03.2015
KAYSERİ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Burunkışla Köyü, Süleymanhöyüğü Mevkiinde Yozgat Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Süleymanhöyüğü Tümülüsünün 1. derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edildiği Kurulumuzun 31.10.2014 gün ve 1272 sayılı karan eki haritadaki
koordinatların, haritada işaretli sit alanından farklı bir yere tekabül ettiği belirtilerek yanlışlığın
düzeltilmesi istemine ilişkin Yozgat Kadastro Müdürlüğünün 28.11.2014 gün ve 2304 sayılı
yazısı, Müdürlük raportörünün 04.03.2015 gün ve 173 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Burunkışla Köyü, Süleymanhöyüğü Mevkiinde Yozgat Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Süleymanhöyüğü Tümülüsünün 1.derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edildiği Kurulumuzun 31.10.2014 gün ve 1272 sayılı kararı eki haritada sehven
belirlenen koordinatların, kararımız eki haritada belirtildiği şekliyle düzeltilmesinin uygun
olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 97

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.04.2014-51
Toplantı Yeri
KARAR TARİHİ VE NO
: 25.04.2014-540
KARS
Iğdır İli, Merkez sınırları içerisinde özel mülkiyete ait ada ve parsel numaraları ile adları
ekli listede yer alan 8 (sekiz) adet yapının tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.04.2014 gün ve 825, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 sayılı
Uzman raporları okundu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Iğdır İli, Merkez sınırları içerisinde özel mülkiyete ait ada ve parsel numaraları ile adları
ekli listede yer alan 8 (sekiz) adet yapının tescil işlemine ilişkin; Iğdır ili, Merkez, 1145 ada, 10
parseldeki taşınmazın tesciline gerek görülmediği ve ekli listede belirtilen 7 (yedi) adet yapının
19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak
yapıldığı görüldüğünden ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri
nedeniyle: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili
7.maddesi uyarınca tescil edilmelerine ve yapı gruplarının II. grup yapı olarak belirlenmesine;
Karar verildi.
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Sayfa : 99

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.06/1643
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 11.02.2015-197
Toplantı Yeri
KARAR TARİHİ VE NO
: 11.02.2015-4823
İZMİR
İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.09.1993 tarihli ve 4685 sayılı kararı ile tescilli Kentsel+3.
derece Arkeolojik Sit sınırları içinde ve tescilli taşınmaz bitişiğinde kalan, 22 Pafta, 150 ada 20
parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapının tesciline yönelik çalışmaların başlatılmasına
ilişkin Kurulumuzun 05.11.2014 tarihli ve 4440 sayılı kararı, Foça Belediye Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2014 tarihli ve 5705-4445 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 22.12.2014 tarihli ve 4315-10965 sayılı yazısı ve 09.01.2015 tarihli ve 55170 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünün 06.01.2015 tarihli ve 310-20-1178 sayılı
yazısı, 10.02.2015 tarih ve 119 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde, Kentsel+3. derece Arkeolojik Sit sınırları
içinde ve tescilli bitişiğinde kalan, özel mülkiyete ait, 22 pafta, 150 ada 20 parselde kayıtlı
taşınmaz üzerinde bulunan yapının 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilmesine, koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.
2569/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.05.2014-190
Toplantı Yeri
KARAR TARİHİ VE NO
: 27.05.2014-2321
İSTANBUL
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 2725 (eski: 1899) ada, 1 (eski:13-14)
parsel sayılı, Kurulumuzun 07.05.2014 tarih ve 2289 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescilli olduğuna karar verilen Gaysuni Mehmet Efendi Cami komşuluğunda yer
alan taşınmaza ilişkin; 17.03.2014 tarihinde Müdürlük uzmanlarınca yapılan yerinde incelemede
yapının tehlike arz ettiği görülerek korunması gerekli kültür varlığı niteliğinin 2863 sayılı Yasa
kapsamında değerlendirilebileceğinin saptanması üzerine düzenlenen Müdürlük uzmanlarının
25.03.2014 tarihli raporu A-772 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 2725 (Eski: 1899) ada, 1 (Eski:13-14)
parselde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma
grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine,
yapıda gerekli çevre, can ve mal güvenlik önlemlerinin ilgilisi ve Belediyesi tarafından ivedilikle
alınmasına karar verildi.
2565/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.02.2015-90
Toplantı Yeri
KARAR TARİHİ VE NO
: 20.02.2015-1547
ERZURUM
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kazım Karabekir Paşa (Abdurrahmanağa) Mahallesi, 54 ada,
30 parselde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan,
herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın tescil konusunun değerlendirilmesi
istemini içeren Müdürlüğümüzün 2015/89 sayılı raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan
görüşmeler sonucunda;
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kazım Karabekir Paşa (Abdurrahmanağa) Mahallesi, 54 ada,
30 parselde bulunan konutun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı
anlaşıldığından 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine ve koruma grubunun II olarak
belirlenmesine karar verildi.
2566/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.02.2015-90
Toplantı Yeri
KARAR TARİHİ VE NO
: 20.02.2015-1546
ERZURUM
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kazım Karabekir Paşa (Ali Paşa) Mahallesi, 315 ada, 10
parselde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, herhangi
bir sit alanı içerisinde yer almayan taşınmazın tescil konusunun değerlendirilmesi istemini içeren
Müdürlüğümüzün 2015/89 sayılı raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler
sonucunda;
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kazım Karabekir Paşa (Ali Paşa) Mahallesi, 315 ada, 10
parselde bulunan yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı
anlaşıldığından 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak
belirlenmesine ve söz konusu taşınmazda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun 5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereğince, gerekli fiziki ve güvenlik
önlemlerinin Belediyesince alınmasına karar verildi.
2567/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.02.2015-90
Toplantı Yeri
KARAR TARİHİ VE NO
: 20.02.2015-1551
ERZURUM
Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılması planlanan Pülümür-Horasan Otoyol Projesi
Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri sınırlarından geçen çalışma koridoru için hazırlanan
güzergahın yazı ekinde gönderildiği ve söz konusu koridorun Müdürlüğümüzün yetki ve
sorumluluk sahasında kalan kısmının incelenerek Bakanlığımız görüşüne esas olacak görüşün
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususundaki Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 09.04.2013 tarih ve 70110 sayılı yazısı gereği
Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen
Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Çiftlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan menfezin
değerlendirilmesi hususundaki 2014/518 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Çiftlik Mahallesi sınırları içerisinde, herhangi bir sit alanı
içinde yer almayan, tapunun 101 ada, 218 parsel numarasında kayıtlı menfezin korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı gurubunun "I. grup" olarak belirlenmesine,
koruma alanının kararımız eki haritada ED50 UTM 6 derecelik ve ED50 UTM 3 derecelik
koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CEZANIN KALDIRILMASI KARARI
— Hükümlü Mustafa AKCANLI’nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar
(No: 2015/15)

1

ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararları

2

YÖNETMELİKLER
— Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği
— İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı
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NOT: 25/3/2015 tarihli ve 29306 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yükseköğretim
Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait
Yönetmelik yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

