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TBMM KARARLARI
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS
ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA
İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1088

Karar Tarihi: 02.04.2015

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun
02.04.2015 tarihli 89’uncu Birleşiminde 13.04.2015 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

—— • ——
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS
ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN
TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1089

Karar Tarihi: 02.04.2015

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 02.04.2015 tarihli
89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7396
Ekli “Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar”ın
yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/2/2015 tarihli ve 1924 sayılı
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

V. EROĞLU

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

A. Ç. KILIÇ

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

F. ÇELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7437
İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci
maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin
ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/3/2015 tarihli
ve 8182 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. AVCI

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

A. Ç. KILIÇ

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/130
1 – Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Faruk GÜNGÖRDÜ’nün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Ali BABACAN

Başbakan

Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/79
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Tuna
EROĞLU, Ömer Faruk MUTLU, Osman Turan YAKAR, Ömür Serkan KARAYOL, Cihan
Sadık YÜREK, Ahmet Kaan İĞDE, Ahmet Eray KALAYCI ile İbrahim Melih
DOĞANOĞLU’nun atanmaları 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

İdris GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/133
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli, Strateji Geliştirme
Başkanlığına Sadi KIZIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

İdris GÜLLÜCE

Başbakan

Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/134
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İzmir Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne, Selahattin VARAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

İdris GÜLLÜCE

Başbakan

Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/135
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Isparta Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne, İlker YAVUZ’un atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

İdris GÜLLÜCE

Başbakan

Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/136
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ağrı Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne, Hikmet ŞİŞECİOĞLU’nun atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

İdris GÜLLÜCE

Başbakan

Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/137
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sinop Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne Oğuzhan KURT’un atanması 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

İdris GÜLLÜCE

Başbakan

Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/144
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Avni ERTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Nurettin CANİKLİ

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/145
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Tasfiye Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Harun USLU’nun atanması, 657 sayılı
Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Nurettin CANİKLİ

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/146
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Arif Sami SEYMENOĞLU’nun atanması,
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Nurettin CANİKLİ

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/147
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Risk Yönetimi ve Kontrol
Genel Müdürlüğüne, Hacı Hasan Murat ÖZSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Nurettin CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/149
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret
Başmüfettişliğine, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet AKILLI’nın
atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Nurettin CANİKLİ

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/151
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Fatih SALİHPAŞAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Nurettin CANİKLİ

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/152
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret
Başmüfettişliğine, Muhammet Ali BAYLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Nurettin CANİKLİ

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/158
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına,
Başmüfettiş Asim KESER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
3/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Ömer ÇELİK

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu, idari yargı
adalet komisyonu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, bölge idare mahkemesi adalet
komisyonunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın ilgili personelin isteği veya hizmet gereği olarak ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (2)
numaralı alt bendi, (B) bendinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendi ve (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak
üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.”
“b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,”
“b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker
veya teknisyen kadrolarında en az beş yıl olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve
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Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır. Yazılı sınavdan sonra ayrıca sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı
en az altmış olarak uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15/B – Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı
işleri müdürü, idari işler müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yazılı
ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav
puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü
içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları Personel Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde ve beşinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği tarihten” ibaresi “kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.
“Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atamaları, ilân
edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına
göre yapılır.”
“Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde
başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Elektronik kayıt kuruluşu tarafından, elektronik ürün senetlerinin her alım satım
işlemi için bir elektronik ürün senedi alım satım belgesi oluşturulur ve bu belge alıcı ve satıcı
taraflara elektronik ortamda gönderilir. Elektronik ürün senedi alım satım belgesinde aşağıda
yer alan bilgiler bulunur:
a) Alıcı ve satıcının adı soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası
ve adresi.
b) İşlem tarihi.
c) Alım satıma konu olan elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürünün türü, tipi, hasat
yılı, lisanslı depo işletmesinin unvanı ve ürünün depolandığı yer.
ç) Alım satıma konu ürün miktarı.
d) Alım satım bedeli.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/11/2011

28110

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/1/2013

28532

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
KALKINMA BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (h), (ı), (j) ve (p) bentleri ile (o) bendinde yer alan “, eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.
“r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü,
2) Şef.
b) Bilgi İşlem Grubu;
1) Çözümleyici.
c) Savunma Hizmetleri Grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı.
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı,
2) Memur, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför.
d) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Bekçi, Bahçıvan, Hizmetli.
(2) Unvan Değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir;
a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik
Ressam, Mütercim, Kütüphaneci, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Diyetisyen, Hemşire.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için 2 yılı Bakanlıkta olmak üzere en az
5 yıl hizmeti bulunmak şartı aranır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla ayniyat saymanı, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, istatistikçi, kütüphaneci, matematikçi, mühendis, mütercim, programcı,
sivil savunma uzmanı ve şef kadrolarında, son 3 yılı Bakanlıkta olmak şartıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
b) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az iki güncel bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli
bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,
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3) Güncel işletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla bilgisayar işletmeni, istatistikçi,
matematikçi, şef, memur, mühendis, programcı, tekniker ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni
kadrolarında, son 3 yılı Bakanlıkta olmak şartıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
ç) Şef ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Destek hizmetleri grubunda bulunan kadrolar hariç diğer kadrolarda 2 yılı Bakanlıkta
olmak üzere en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
d) Memur, satınalma memuru, sekreter, daktilograf kadrolarına atanabilmek için;
1) En az orta öğretim mezunu olmak.
e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek
için;
1) En az orta öğretim mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan
alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak.
f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğretim mezunu olmak,
2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak.
(2) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda
aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kütüphaneci ve çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;
1) 4 yıllık yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b) Tekniker ve teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;
1) Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
c) Teknisyen ve çocuk eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;
1) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) YDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip başka bir dil sınavından bu düzeye denk puan almış olmak,
3) Öğrenim durumu ile ilgili bir görevde en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
d) Diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakültelerin beslenme ve diyetetik veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak.
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e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı
kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi
aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,
4) Öğrenim durumu ile ilgili bir görevde en az 5 yıl hizmeti bulunmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitimi
ve” ibaresi ile “Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin
kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar
izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınav şartı
MADDE 9 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde
yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme
suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitimine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “eğitime” ibaresi “sınava”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında ÖSYM, Milli
Eğitim Bakanlığı, TODAİE veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
(2) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava
alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.
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(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için
yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav
puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı
puanlarının eşit olması halinde sırayla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “öğrenim ve
ihraz ettikleri unvanlar itibariyle” ibaresi “lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri
unvan itibarıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütür.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.
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(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu
bölümde” ibaresinden önce gelmek üzere “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere”
ibaresi eklenmiş, “eğitime tabi tutulmaksızın” ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Unvan değişikliği sınavları, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE
veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta
veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma
şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra
eklenmiştir.
“(2) Avukat pozisyonundan Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “Engellilerin sınavları”
olarak ve birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimlerinin ve” ibaresi “engellilerin” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/3/2012

28240
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu: Vergi dairesi müdürlüklerinde; vergi dairesi
müdürünün başkanlığında, vergi dairesi müdürü tarafından belirlenen vergi dairesi müdür yardımcıları ve/veya şefler ve/veya gelir uzmanlarından; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürünün başkanlığında şef ile gelir uzmanı ve/veya memurdan oluşur. Vergi dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi müdür yardımcısı veya şef bulunmaması hâlinde komisyonda bunların yerine
görev yapanlar; malmüdürlüklerinde ise şef bulunmaması hâlinde yerine gelir uzmanı ve/veya
memurlarından birisi üye olur.”
“c) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu: Vergi dairesi başkanı veya tevkil
edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri, koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar, vergi dairesi müdürlerinden veya müdürlerden oluşur. Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz
olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında ise komisyon, vergi dairesi başkanı veya
tevkil edeceği grup müdürü, vergi dairesi müdürü ya da müdürün başkanlığında, vergi dairesi
başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri, koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar,
vergi dairesi müdürleri, müdürler, vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları ve/veya
şeflerden teşekkül ettirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“m) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre
uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabip unvanındaki personeli,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Hizmet puanının hesaplanmasında Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta fiilen çalışılan her yer ve yıl için
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla
toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması hâlinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha
önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar önceden duyurmak suretiyle talepte
bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir. Re’sen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez.
(2) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen büyük
organizasyonlar, kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren
yerlere geçici görevlendirme yapılabilir.
(3) 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri hâlinde yükümlülük süresi
ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir.
(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir
ile görevlendirilenlerin ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlık veya bağlı
kuruluşlarında görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir.
(5) Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana
geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe, kendisinin veya
birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun beş yaşından küçük olduğunu ya da ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi kaydıyla bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurması
hâlinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.
(6) Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış olanlar, durumlarını
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği ilgili
makamlarca verilen tedbir kararıyla belgelendirmeleri halinde, dava süresince talebi halinde
anne, baba veya reşit çocuklarının dava açılma tarihinden önce ikamet ettiği veya D veya C
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hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilenler, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu
mahkemeden davanın safahatını gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(7) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir.
Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan veya stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi, başhekim, müdür olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.
(8) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle
personele ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlık ile bağlı kuruluşları kendi birimleri içinde; A
hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin A, B, C ve D hizmet grubu illerine, B hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin B, C ve D hizmet grubu
illerine, il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici
görevlendirme yapabilir. Ancak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde
görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici
olarak görevlendirilebilir.
(9) İlgilinin talebi halinde il içinde yapılan geçici görevlendirme ile sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılan geçici görevlendirme süresi her seferinde üç ayı ve bir mali yılda toplamda altı ayı geçemez.
(10) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca
belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İsteğe bağlı yer değiştirme
MADDE 16 – (1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık ve
bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara
atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ile bağlı kuruluşları
tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit
olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise meslekî kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır. Personelin il içi atamaları ile ilgili usul
ve esaslar Bakanlık ile bağlı kuruluşlarınca belirlenir.
(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili
hükümlerine bağlı kalmaksızın;
a) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli
olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere,
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b) Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere,
c) Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde,
ç) Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması
halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere,
d) Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin er veya erbaş iken terör eylemleri
etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede mâlûl ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere,
e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken başka bir
ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda
fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde
sözleşmesinin feshedildiği yere,
f) Kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık
eğitimi yapan personelin talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki kadrosunun bulunduğu Bakanlık veya bağlı kuruluş kadrosuna,
g) Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde,
öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.
(3) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (g)
bendi hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar; Kanunun 74 üncü
maddesi çerçevesinde, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun 6 ncı ve 5 inci
hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenen kadrolara, tercihleri doğrultusunda kura ile
naklen atanabilirler.
(2) Kurumlar arası naklen atanabilmek için; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi veya vakıf
üniversiteleri hariç olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre
uzmanlık eğitimi alan personel olmak gerekir.
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(3) Standardın uygun olması kaydıyla;
a) Bakanlık ve bağlı kuruluşları teşkilatı personelinden, talepleri 19, 20 ve 21 inci madde
kapsamında uygun görülmüş olup münhal kadro bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların,
b) PDC esas alınarak stratejik personelin,
c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A)
veya (B) bentlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda görev yapanların eşlerinin,
ç) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak görev yapanların eşlerinin,
d) Kamu hastane birliklerinde; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim,
müdür olarak görev yapanların eşlerinin,
e) Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli
istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk
Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak
görev yapanların eşlerinin,
f) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı
olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atananların,
g) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen sağlık birimlerinde görev yapanların,
ğ) Er veya erbaş iken, terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak
derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu
görevlilerinin Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin,
h) Bakanlık veya bağlı kuruluşları bünyesinde yeni bir sağlık biriminin açılması sebebiyle aynı yerdeki farklı statüde hizmet veren sağlık biriminin kapanması veya statüsünün değişmesi durumunda, kapanan veya statüsü değişen sağlık biriminde görev yapanların,
ı) Teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin engelli olması halinde,
kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı aranmaz.
(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan diş tabibi, tabip veya uzman tabip olarak atanmak isteyenler talepleri ve kurumlarının

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

muvafakatı hâlinde D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması hâlinde eski görev
ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.
(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşları arasındaki personel nakilleri 16 ncı maddenin birinci
fıkrası hükümlerine göre eylül ayında yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi
üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
a) Sağlık durumu.
b) Aile birliği.
c) Can güvenliği.
(2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde birinci fıkrada belirtilen öncelik sırası esas
alınır. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.
(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata
göre il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birliklere yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlık
ve bağlı kuruluşlarınca il müdürlüğü, müdürlük veya birlik emrine yapılır. Münhal kadrosu
bulunmayan İl’e, birliğe ve sağlık birimine atama yapılamaz.
(4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile
ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, sağlık ve aile birliği mazereti nedeniyle
görev yeri değiştirilen personel ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak
ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına
intikal ettirir.
(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atanmış olup atanma gerekçeleri
ortadan kalkan personel ile sağlık ve aile birliği mazereti sona eren personelin bulunduğu il,
5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır.
Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine
göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı
madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet
hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.
(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi gereği
atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri
uygulanmaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği
MADDE 19 – (1) Personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev
yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini,
üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu
ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.
(2) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka
eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit
edilmiş olma şartını arayabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği
MADDE 20 – (1) Eşlerin ikisinin de Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda kamu personeli
olması hâlinde;
a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir.
Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Merkez Teşkilatı kadroları, il sağlık müdürü/halk sağlığı müdürü/genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim, eğitim görevlisi,
başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri ve
diğer sağlık personeli şeklindedir.
b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde
aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda
aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı
ilin standardına göre doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit
olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan
personelin görev yeri değiştirilir.
c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.
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ç) Eşleri, kadrosunun bulunduğu il dışında herhangi bir aile hekimi pozisyonunda görev
yapanların yer değişikliği talepleri bu fıkra ile ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
(2) Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;
a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.
b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği,
milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya
Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.
c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan
ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebi değerlendirilir.
ç) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim
üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.
(3) Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge ve hizmet
grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin
altı aydan fazla olması zorunludur.
(4) Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal
güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır.
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir.
(6) Altıncı fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemlerinde, kısa çalışma ödeneğinin ödenmesi ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı ilde
en geç iki ay içerisinde göreve başlanması halinde, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim
ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde üç yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz.
(7) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c)
bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği
MADDE 21 – (1) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren personel, can güvenliği mazeretine dayanarak standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.
(2) 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 personel, standardın uygun olması halinde
talep ettiği yere atanabilir.
(3) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve
doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.
(4) Bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın
deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, maddî ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere
gitmek isteyenlerin atanma talepleri, durumlarını belgelendirmeleri ve görev yaptığı yerin personel ihtiyacı hakkında gerekli tedbirlerin alınması hâlinde bu afetle ilgili bir defaya mahsus
olmak üzere afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde, talepleri doğrultusunda bir
defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması hâlinde atanabilirler.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) İl müdürlüğü ve müdürlük görevini en az bir yıl, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim veya müdür olarak
sözleşme imzalayanlardan en az iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren en geç 2 ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak
üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Bu süreden daha az
görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 20 nci maddesi kapsamında atanmış
olup 18 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süreyi tamamlamamış olması ve talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak bu
maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre atanabilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının başına “16 ncı maddenin
ikinci fıkrası ile” ibaresi eklenmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen
iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16 ncı
maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış
olma şartı aranmaz.
(2) Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelere göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl
süre ile atama talebinde bulunamazlar.
(3) Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine 16 ncı maddesinin
birinci fıkrası, 17, 26 ve 29 uncu maddesine göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile
uzman diş tabiplerinin başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekir.
(4) 19 uncu madde kapsamında atanan personel, 26 ve 29 uncu maddelere göre, 20 nci
maddesi ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında atanan personel ise
29 uncu maddeye göre atanma talebinde bulunamaz.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İstihdam planlama komisyonu, görevi ve çalışma usulü
MADDE 31 – (1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın veya bağlı kuruluşlarının
istihdam politikalarını belirlemek üzere Bakan onayı ile kurulur. Komisyonun çalışma usul ve
esasları yönerge ile belirlenir.
(2) İstihdam Planlama Komisyonu, 5 inci maddedeki ilkeler çerçevesinde istihdam
planlaması yapar. Komisyon, atama ve yer değişikliği dönemlerinden önce toplanarak gerekli
kararları alır. Komisyonda alınan kararlar ilgili birimlerce uygulanır.
(3) İstihdam Planlama Komisyonu, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yapılan yer
değiştirmelerde personel ihtiyacının fazla olduğu yerden ayrılacak olanlar için iki aylık süreyi
geçmemek şartıyla sağlık hizmetinin etkin, verimli ve dengeli yürütülebilmesi amacıyla kısıtlayıcı tedbirler getirebilir.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/3/2013

28599
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI
VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-2’nin 50 sıra numaralı bölümünden sonra gelmek üzere Ek-A’daki
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 sıra numaralı bölümler eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3’ün;
a) 24 sıra numaralı “KORO ŞEFİ” bölümü,
b) 33 sıra numaralı “ORKESTRA ŞEFİ” bölümü,
c) 39 sıra numaralı “SAZ SANATÇISI” bölümü,
ç) 40 sıra numaralı “SAZ SANATÇISI” bölümü,
d) 46 sıra numaralı “SES SANATÇISI” bölümü,
e) 47 sıra numaralı “SES SANATÇISI” bölümü,
f) 50 sıra numaralı “STAJYER SANATÇI” bölümü,
g) 63 sıra numaralı “TONMAYSTER” bölümü,
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12345678910-

30/12/2008
14/4/2009
24/10/2009
5/3/2010
7/9/2010
21/12/2012
20/11/2013
21/10/2014
26/12/2014
29/1/2015

27096
27200
27386
27512
27695
28504
28827
29152
29217
29251
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Ek-A
“KORO ŞEFİ
SIRA NO: 51
1. KADRO UNVANI: Koro Şefi (ÇSM)
2. HİZMET TANIMI: Aynı anda birkaç farklı ezgiyi söyleyen, hepsinin birden armonik
ve konrapuntik bütünlüğü oluşturduğu insan seslerinden meydana gelen topluluğu belli bir
dengeyi sağlayarak yönetmek, topluluğa Genel Müdürlükçe belirlenecek geniş repertuarlı bir
müzik üretimini gerçekleştirmek, repertuardaki yerli ve yabancı, bütün eserlerin koro tarafından
Kurumun tespit ettiği prensiplere ve sanat ölçülerine uygun olarak icrasını yaptırmak, topluluğun icralarına kendi sanat yorumunu katmak, çalışmalarda topluluğun iş ve sanat disiplinini
sağlamak, topluluğun kadro veya diğer ihtiyaçlarına ilişkin eksikliklerini tespit etmek ve bunlarla ilgili teklifte bulunmak, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine
getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Koro şefliği eğitimi veren, yurt içi veya yurt dışında denkliği kabul edilmiş
üniversitelere bağlı konservatuarların yüksek kompozisyon veya orkestra şefliği bölümünden
mezun olmak.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.
5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.
KORO ŞEF YARDIMCISI
SIRA NO: 52
1. KADRO UNVANI: Koro Şef Yardımcısı (ÇSM)
2. HİZMET TANIMI: Koro şefine ait hizmet tanımında belirtilen görevlerin yürütülmesinde şefe yardımcı olmak, şefin verdiği görevleri yerine getirmek ve yürütmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Koro şefliği eğitimi veren, yurt içi veya yurt dışında denkliği kabul edilmiş
üniversitelere bağlı konservatuarların yüksek kompozisyon veya orkestra şefliği bölümünden
mezun olmak.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.
5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.
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ORKESTRA ŞEFİ
SIRA NO: 53

1. KADRO UNVANI: Orkestra Şefi (ÇSM)
2. HİZMET TANIMI: Kurumun yayın, eğitim, sanat, tanıtma, arşiv ve benzeri faaliyetleri için bu daldaki müzik eserlerini icra edecek topluluğu çalıştırmak, çoksesliliğin gereği
ayrı enstrüman partilerini çalan grupları armonik bir şekilde kaynaştırmak ve gerekli tınıyı sağlayarak yönetmek, topluluğa Genel Müdürlükçe belirlenecek geniş repertuarlı bir müzik
üretimini gerçekleştirmek, repertuardaki yerli ve yabancı bütün eserleri topluluk tarafından
Kurumun tespit ettiği uygulama prensiplerine ve sanat ölçülerine uygun olarak icra ettirmek,
topluluğun icralarına kendi sanat yorumunu katmak, çalışmalarda topluluğun iş ve sanat disiplinini sağlamak, topluluğun kadro veya diğer ihtiyaçlarına ilişkin eksikliklerini tespit ederek
bunların temini amacıyla teklifte bulunmak ve müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer
görevleri yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: ı) Klasik orkestralarda istihdam edilecekler için konservatuarların orkestra
şefliği, kompozisyon veya çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
ıı) Caz orkestralarında (Büyük orkestralarda) istihdam edilecekler için yurt içi veya
yurt dışında denkliği kabul edilmiş üniversitelere bağlı orkestra şefliği, kompozisyon veya
çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.
5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

ORKESTRA ŞEF YARDIMCISI
SIRA NO: 54

1. KADRO UNVANI: Orkestra Şef Yardımcısı (ÇSM)
2. HİZMET TANIMI: Orkestra şefine ait hizmet tanımında belirtilen görevlerin yürütülmesinde şefe yardımcı olmak, şefin verdiği görevleri yerine getirmek ve yürütmektir.
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3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: ı) Klasik orkestralarda istihdam edilecekler için konservatuarların orkestra
şefliği, kompozisyon veya çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
ıı) Caz orkestralarında (Büyük orkestralarda) istihdam edilecekler için yurt içi veya
yurt dışında denkliği kabul edilmiş üniversitelere bağlı orkestra şefliği, kompozisyon veya
çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.
5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.
STAJYER SANATÇI
SIRA NO: 55
1. KADRO UNVANI: Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (THM-TSM)
2. HİZMET TANIMI: Kurum Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üretimlerinde,
kendi dallarındaki müzik eserlerini, o türün asli, geleneksel ve akademik ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun solist veya topluluk üyesi
olarak sesi ve sazı ile icra etmek, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik
hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Genel olarak ortaokulu bitirenler Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (THM-TSM) olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması
mümkündür.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Diğer: Bu dallarda eğitim veren konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak
tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.
5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.
SES SANATÇISI
SIRA NO: 56
1. KADRO UNVANI: Ses Sanatçısı (THM-TSM)
2. HİZMET TANIMI: Kurum Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üretimlerinde,
kendi dallarındaki müzik eserlerini, o türün asli, geleneksel ve akademik ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun solist veya topluluk üyesi
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olarak sesi ile icra etmek, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Genel olarak ortaokulu bitirenler Ses Sanatçısı (THM-TSM) olabilirler.
Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması mümkündür.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Diğer: Bu dallarda eğitim veren konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak
tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.
5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

SAZ SANATÇISI
SIRA NO: 57

1. KADRO UNVANI: Saz Sanatçısı (THM-TSM)
2. HİZMET TANIMI: Kurum Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üretimlerinde,
kendi dallarındaki müzik eserlerini, o türün asli, geleneksel ve akademik ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun solist veya topluluk üyesi
olarak sazı ile icra etmek, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Genel olarak ortaokulu bitirenler Saz Sanatçısı (THM-TSM) olabilirler.
Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması mümkündür.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Diğer: Bu dallarda eğitim veren konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak
tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.
5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.
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STAJYER SANATÇI
SIRA NO: 58
1. KADRO UNVANI: Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (ÇSM)
2. HİZMET TANIMI: Kurumun çoksesli müzik dallarındaki topluluklarında/orkestralarında o müzik türünün eserlerini, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun topluluk üyesi olarak
sesi/sazı ile icra etmek, gerektiğinde topluluk içinde sesi/sazı ile solo yapmak, geniş repertuarlı
bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri
yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: ı) Stajyer ses sanatçılığı için üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;
1- Konservatuarların,
2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,
3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,
4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,
şan/opera/koro, ses eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak (ç.ı bendi hariç).
ıı) Stajyer Saz Sanatçılığı için üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;
1- Konservatuarların,
2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,
3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,
4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,
çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak (ç.ıı bendi hariç).
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
ç. Diğer: ı) Kurumun bu daldaki amatör korolarında en az 5 yıl süre ile çalışmış olduğu
Kurumca belgelenenlerde yukarıdaki tahsil şartı aranmaz, herhangi bir üniversite mezunu olmak yeterlidir.
ıı) Caz orkestralarında; caz müziğinde pratik ve teorik olarak bilgi birikimine sahip
olan ve bu tür orkestralarda (Büyük Orkestra) en az 3 yıl icracı sanatçı olarak çalışmış olanlarda
yukarıdaki tahsil şartı aranmaz, üniversite mezunu olmak yeterlidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.
5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.
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SES SANATÇISI
SIRA NO: 59

1. KADRO UNVANI: Ses Sanatçısı (ÇSM)
2. HİZMET TANIMI: Kurumun çoksesli müzik dallarındaki topluluklarında o müzik
türünün eserlerini, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alınarak Kurumun
tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun topluluk üyesi olarak sesi ile icra etmek,
gerektiğinde topluluk içinde sesi ile solo yapmak, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;
1- Konservatuarların,
2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,
3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,
4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,
şan/opera/koro, ses eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.
5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

SAZ SANATÇISI
SIRA NO: 60
1. KADRO UNVANI: Saz Sanatçısı (ÇSM)
2. HİZMET TANIMI: Kurumun çoksesli müzik dallarındaki orkestralarında o müzik
türünün eserlerini, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alınarak Kurumun
tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun orkestra üyesi olarak sazı ile icra etmek,
gerektiğinde orkestra içinde sazı ile solo yapmak, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;
1- Konservatuarların,
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2- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,
3- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,
4- Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,
çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi.
5. SINAV: Kurumda Stajyer Sanatçı kadrosunda en az 2 yıl fiilen çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

TONMAYSTER
SIRA NO: 61
1. KADRO UNVANI: Tonmayster
2. HİZMET TANIMI: Kurumun çeşitli müzik dallarında ürettiği kayıtlarda ve canlı yayınlarda ilgili müzik türlerinin gerektirdiği eğitimden geçerek, gerek ses fiziği ve akustik, gerekse mikrofon ve kayıt cihazları üzerinde gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak, eserleri, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alarak, Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine, müzikal yorum ve hedeflere en uygun şekilde kayıtları gerçekleştirmek,
müzik hizmetlerine ilişkin olarak Kurumca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
a. Tahsil: Üniversitelere bağlı müzik eğitimi veren,
1- Konservatuarların,
2- Güzel sanatlar fakültelerinin,
3- Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,
4- Ses mühendisliği bölümlerinin,
5- Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,
birinden mezun olmak.
b. Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.
c. Yabancı dil: Tercih sebebidir.
4. İSTİHDAM KAYNAĞI: Kurum içi, Kurum dışı.
5. SINAV: Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.”
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE
İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin
39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kamu görevlerine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacakların açıktan ilk defa atamaları, Sanatçı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı ve
Tonmayster kadro unvanlarına atanacaklar hariç olmak üzere 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak sınavlarda Kurum tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından, Kurumca yapılacak
giriş sınavı sonucuna göre Genel Müdür tarafından yapılır. Sanatçı, Koro Şefi, Koro Şef
Yardımcısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı ve Tonmayster kadro unvanlarına açıktan
ilk defa atanacaklar Kurumca yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak sınav sonucuna göre Genel Müdür tarafından atanırlar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Giriş sınavında, Sanatçı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Orkestra Şefi, Orkestra
Şef Yardımcısı ve Tonmayster kadro unvanları hariç yazılı sınav zorunlu olmak üzere, kadroların özelliğine göre birinci fıkradaki sınav şekillerinden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilir. Ancak, hukuk müşaviri ve avukat unvanlı kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B)
grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar
belirlenecek adaylar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü-mülakat sınavlarındaki başarı sırasına
göre atama yapılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/9/2008
27007
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12345678910-

Tarihi

Sayısı

31/3/2009
23/7/2009
5/3/2010
7/9/2010
6/5/2011
21/12/2012
4/7/2013
14/5/2014
25/9/2014
21/10/2014

27186
27297
27512
27695
27926
28504
28697
29000
29130
29152
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE
KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve diğer bentler
buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut (n) bendi (o) bendi olarak ve mevcut (o) bendi (ö) bendi
olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) İhale katılım dosyası: İhale dokümanlarını satın alan piyasa katılımcıları tarafından
ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeleri içeren dosyayı,”
“o) Portföy: EÜAŞ’ın belirli bir satış dönemi planlaması için öngörülen enerji üretim
varlıkları havuzunu,
ö) Rezerv fiyat: İhaleli satışlarda istekli tarafından verilebilecek minimum teklif fiyatını
belirleyen EÜAŞ tarafından hesaplanmış fiyatı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (a) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“a) İhale katılım dosyalarının kontrolü: Teknik ve idari şartnamede belirtilen kurallara
göre ihale katılım dosyalarının uygunluğu kontrol edilerek ihaleye katılabilecek istekliler tespit
edilir. Bu bentte tanımlanan görev ile ilgili olarak ilave iş gücü veya uzmanlık gerekmesi durumunda, ihale yetkilisi tarafından ilgili daire başkanlıklarından konuyla ilgili kişiler ihale komisyonuna dahil edilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkanı,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İhale komisyonu, komisyon başkanı Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanı
ve Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığından imza yetkili dört personel olmak üzere
tek sayıda ve en az beş kişiden oluşturulur. İhale yetkilisi tarafından, asıl üyeler ve bu üyelerin
yerine geçecek yedek üyelerin isimleri belirlenir. Asıl üyenin bulunmaması hâlinde yedek üye
komisyona katılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve beşinci fıkrasının
(b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bu Yönetmelikte yer alan ihalesiz satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında uygulanacak işlem fiyatı, EÜAŞ’ın yıllık bazda oluşacak işlem fiyatının
EÜAŞ’ın öngörülen yıllık ortalama üretim maliyetlerinin altında kalmaması kaydıyla Genel
Yatırım ve Finansman Programı hedefleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.”
“b) SEh (t): “t” planlama dönemi için Hidrolik Santraller Daire Başkanlığından ay ve
santral bazında alınan brüt üretim tahmini üzerinden hesaplanan portföy içindeki hidroelektrik
santrallerin satılabilir enerji miktarı tahminini (MWh),
c) SEu (t): “t” planlama dönemi için Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkanlığından ay ve santral bazında alınan brüt üretim tahmini üzerinden hesaplanan portföy içindeki
termik santrallerin satılabilir enerji miktarı tahminini (MWh),”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/10/2013

28793

—— • ——

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI
HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin “Acil Yardım
Çağrı Hizmeti Numaraları” başlıklı Ek’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/6/2012
28314
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-

Tarihi

Sayısı

15/6/2013
14/7/2013
17/1/2014

28678
28707
28885
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR
TEBLİĞ (SGM: 2009/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/17)
MADDE 1 – 13/10/2009 tarihli ve 27375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalitest
Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/18)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Onaylanmış kuruluş
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Zorlu Center Levazım
Mahallesi Koru Sokak No:2 Teras Evler Kat:3 Daire:11 34340 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde
faaliyet göstermektedir.
(2) Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 31/1/2007 tarihli ve
26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinde yer alan;
a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),
d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR
TEBLİĞ (SGM: 2014/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/18)
MADDE 1 – 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D Kare
Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan adres bilgisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No: 454 Kazım Çakır İş Merkezi Kat: 1 Daire: 3
34846 Maltepe/İSTANBUL”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/3)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM: 2015/19)
MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BENART
Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliğinde (97/23/AT) yer alan;
1) AT Tip incelemesi (Modül B),
2) AT Tasarım İncelemesi (Modül B1),
3) AT Tipe Uygunluk Muayenesi (Modül C1),
4) AT Ürün doğrulaması (Modül F),
5) AT Birim doğrulaması (Modül G), kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
(3) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde (87/404/AT) yer alan;
1) AT Tip İncelemesi (Madde 13),
2) AT Uygunluk Beyanı (Madde 15),
3) AT Doğrulaması (Madde 14), kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446)
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki
çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4152)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. Tebliğin “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan “Güvenli
Elektronik İmza” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.
“Bilgi İşlem Sistemi: Mükelleflerin belgelerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı olarak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını,
Elektronik Bilet Uygulaması (e-Bilet Uygulaması): Başkanlık tarafından belirlenen
standartlara uygun olarak biletin elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik
ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,
Elektronik Bilet Raporu (e-Bilet Raporu): Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında
Başkanlığın belirlediği veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan raporu,
––––––––––––––––––––
1 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum: 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği3 kapsamında Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni almış mükellefi,
Elektronik Sertifika: Mali Mühür ve Nitelikli Elektronik Sertifikayı,
Elektronik Sertifika ile İmzalama: Tüzel kişilerin mali mühürle onaylaması, gerçek kişilerin ise nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması veya mali mühür ile onaylaması,
Nitelikli Elektronik Sertifika (NES): 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun4 dokuzuncu maddesinde tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanabilen elektronik
sertifikayı,
Özel Entegratör: 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefi,”
2. Tebliğin 3 üncü bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. Başvuru Şartları ve Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri
Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir.
a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği5 kapsamında getirilen elektronik
fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,
b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Bilet düzenleyebilme ve
elektronik biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,
c) Bu Tebliğin 8 inci bölümünde belirlenen raporlama gereksinimlerinin karşılanması
hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları.
Mükellefler e-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan e-Bilet izni almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle
kullanabileceklerdir.
Bu madde hükmünde yer alan şartları taşıyan ve uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi
üzerinde kullanarak bu Tebliğ kapsamında e-Bilet oluşturmak, e-Bilet sunmak, elektronik sertifika ile imzalamak, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik bilet uygulamasından yararlanan mükelleflerin e-Biletlerini kendi elektronik
sertifikaları ile imzalamaları esastır. Başkanlıktan e-Bilet uygulaması kapsamında özel entegratörlük izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere;
elektronik ortamda belge oluşturma, mali mühür ile imzalama, zaman damgası kullanma ve
oluşturulan belgeyi bu Tebliğin 5 inci bölümüne uygun olarak elektronik ortamda alıcıya iletme
hizmeti verebilirler. Özel entegratörlerin bu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca
e-Bilet özel entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon
Kılavuzu”nda yer almaktadır.
Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri
Başkanlık sistemine yüklemeleri ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “e-Fatura
Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu”nda açıklanan mesaj yapısına uygun onayı almaları
halinde e-Bilet hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.
Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi yerine Başkanlıktan izin almış
özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel
entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaktır.”
––––––––––––––––––––
3 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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3. Tebliğin “Değerlendirme ve İzin” başlıklı 4 üncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak için mükellefler tarafından yapılan başvurular; mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde
elektronik olarak düzenlenen e-Bilet, e-Bilet yolcu listesi ve e-Bilet rapor örneklerinin, bu Tebliğde
ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Teknik Kılavuzu”nda
belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Gerek görmesi
halinde Başkanlık ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.
Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan
mükelleflere bir yazı ile e-Bilet düzenleme izni verilecektir.
Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için yazı ile 1 yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilebilir. Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen 1 yıl
içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-Bilet Uygulaması kapsamında özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Bilet Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.”
4. Tebliğin “Elektronik Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik
Biletin Teslimi” başlıklı 5 inci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına
kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunulması zorunludur. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde
elektronik bilet düzenleme izni alan mükellefler düzenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden
belgeyi kağıt olarak teslim edeceklerdir. Bu durumda kağıt çıktıda e-Biletin ne zaman ve nereden
temin edileceği bilgisinin bulunması zorunludur. Mali değeri bulunmayan bu mühürsüz kağıt
çıktının muhatabına verilmesi halinde ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.
Elektronik ortamda oluşturulan yolcu listesinin kâğıt nüshalarının sefer sonuna kadar
taşıtta bulundurulması gerekmektedir.”
5. Tebliğin “Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi” başlıklı 7 nci bölümünün
birinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Vergi mükellefleri tarafından, e-Bilet düzenleme izni alan mükelleflerin, bu Tebliğin
11 inci bölümünün birinci paragrafında belirtilen durumlar haricinde, sadece elektronik sertifika
ile imzalanmış e-Biletleri gider gösterilebilecek veya indirime konu edilebilecektir. Hesabına
yolculuk yapılan durumlarda hesabına yolculuk yapılan mükellefin bilgilerinin de e-Bilet üzerinde yer alması zorunludur. Aksi takdirde bilet bedeli gider gösterilemeyecek veya indirime
konu edilemeyecektir. Bu biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge olarak kabul
edilecektir.”
“Gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletlerin elektronik sertifika
ile imzalanmış şekilde yasal saklama süresince elektronik ortamda saklanması gerekmektedir.
Elektronik sertifika ile imzalanmamış e-Biletler, saklama, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine
getirilmesi açısından hüküm ifade etmeyecektir.”
6. Tebliğin “Raporlama” başlıklı 8 inci bölümünün birinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik bilet izni alan mükellefler ve e-Bilet hizmeti verme konusunda Başkanlıktan
izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun, “eBilet ve e-Bilet Yolcu Listesi Raporu”nu, ait olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü saat
24:00’a kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve Başkanlık sistemine
yüklemek zorundadırlar.”
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“Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile raporlar Başkanlık sistemine yüklenemez ise, söz konusu raporların yüklenilmesini engelleyen kesinti veya arıza durumunun
ortadan kalkmasını takiben raporlar Başkanlık sistemine yüklenecektir. Raporların süresinde
yüklenememesi durumunu gerekçeleriyle açıklayan bir yazı 5 (beş) işgünü içerisinde Başkanlığa gönderilecektir. Söz konusu işlem istisnai bir uygulama olup süreklilik arz etmesi halinde
e-Bilet izni iptal edilebilecektir.”
7. Tebliğin “Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıklı 9 uncu bölümünün (a) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Elektronik ortamda düzenlenen e-Bilet, e-Bilet yolcu listesi ve e-Bilet Raporu, eBilet Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullananlar tarafından kendilerine ait
elektronik sertifika ile; özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti alanlar tarafından ise kendilerine
veya özel entegratöre ait elektronik sertifika ile imzalanarak saklanacaktır.”
“e) Elektronik bilet izni alan mükellefler, e-Bilet ve e-Bilet yolcu listesi ile bunların raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Bu mükellefler istemeleri halinde
söz konusu belge ve raporları Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza edebilirler.”
8. Tebliğin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 10 uncu bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerden bu Tebliğde ve e-Bilet Teknik Kılavuzunda yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Bilet ve bunlara ait raporları düzenleyenler
hakkında, işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.
Elektronik bilet raporlarının süresinde hazırlanmaması, hazırlanan raporların elektronik
sertifika ile zaman damgalı olarak imzalanmaması, raporlar ile ilişkili oldukları biletlere ait
bilgiler arasında uyumsuzluk bulunması hallerinde mükellefler ve özel entegratörler tarafından
konu ile ilgili haklı bir mazeret sunulamaması durumunda Başkanlık verilen izni iptal edebilir.
Elektronik bilet uygulaması kapsamında hizmet verme izni iptal edilen özel entegratörler bu konuda hizmet verdiği mükellefleri uyarmak zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden e-Bilet hizmeti alan mükellefler başka bir özel entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları belgeleri kullanmak zorundadırlar. Bu durum, e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanma yöntemine engel teşkil etmemektedir.
Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere izin
alan mükelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendilerine bildirilenler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak üzere
başvuru yapamazlar. Bu mükellefler Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden e-Bilet hizmeti almak ya da genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları
belgeleri kullanmak zorundadırlar.
Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında teslim ettikleri biletlerde yer verdikleri
bilgilerin gerçek duruma uygunluğundan sorumludur.”
9. Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 11 inci bölümünün 5 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, bilete
ait elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek
bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir
şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının veya Başkanlıkça görevlendirilecek
personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.
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Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi üzerine belgelere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan
donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli
olacak her türlü teknik ve fiziksel imkanı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım
izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.
Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananların ve Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, Defterdarlık veya Vergi Dairesi Başkanlıkları ile anlaşmalı matbaa işletmeciliği sözleşmesi yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Elektronik
bilet izni kapsamında düzenlenmeyen belgeler ile başka mükelleflere ait belgeler bu kapsamın
dışındadır.
Bu Tebliğ uyarınca e-Bilet düzenleme izni alan mükellefler, cezalar, ücret iadesi vb. işlemleri için de elektronik bilet düzenleyeceklerdir.
Başkanlık gerek görmesi halinde bu Tebliğ kapsamındaki kara ve deniz yolu biletinde
bulunması gereken bilgilerde değişiklik yapabilir, mükellef grupları ve sektörler itibariyle e-Bilet
uygulaması kapsamında özel izinler verebilir.”
Tebliğ olunur.

—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447)
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki
çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 3972)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. Tebliğin “5.1.1. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım” başlıklı
bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik
yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi
vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler, e-Fatura
Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru yapacaklardır. Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunludur. Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini e-fatura
oluşturma, imzalama, gönderme ve alma amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların
yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel entegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini
paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları
dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir. Başkanlık ayrıca
özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal
ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Mükellefin, elektronik fatura
gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla
gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip
alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır.”
––––––––––––––––––––
1 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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2. Tebliğin “6. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıklı bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler, elektronik fatura
uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik
Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa "Elektronik Fatura Saklama Hizmeti
Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu
amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu
(BİS) göndermesi gerekmektedir. Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni alan kuruluşlar,
hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini saklama/muhafaza amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Saklama
Hizmeti veren kuruluşlar, bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura
bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf
olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan saklama hizmeti veren kuruluşların diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından
saklama hizmeti verme izinleri iptal edilebilir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti
izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez. Saklama izni alan
mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır. Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar www.efatura.gov.tr
internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.”
3. Tebliğin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Başkanlık tarafından bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan
teknik kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen mükellefler
hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.
Mükellefler, e-Fatura Uygulaması kapsamında oluşturdukları elektronik belgelerde yer
verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olup, bu çerçevede Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse
e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.
Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem
sistemini/sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sırasında mükellefler, gerekli
her türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel
gibi) sağlamak zorundadır.
Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve diğer unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının ve Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetimini engelleyecek bir
sözleşme veya lisansa konu edemez.
Bu Tebliğ kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve
ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında
bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal
hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.
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Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından
yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü
içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi
Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.
Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına
kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur.
Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.
Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.”
Tebliğ olunur.

—— • ——

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 448)
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki
çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4212)’nde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. Tebliğin “3.1. Kapsama Giren Mükellefler” bölümüne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“3.1.7. Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve
yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan
veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda
ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik
defter kullanmak zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline
tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.”
2. Tebliğin “5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar” bölümünün 5.1. bölümü aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“5.1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler,
sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık
tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel
entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.”
3. Tebliğin 5.4. bölümü bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
––––––––––––––––––––
1 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
4 Nisan 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29316

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kemer Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/652
Karar No
: 2014/666
Davacı
: K.H.
Müşteki
: ERDOĞAN KOYUNOĞLU, Cemal ve Fadıma oğlu, 15/09/1975 Hassa
D.lu,
Sanık
: Hasan YÜKSELİR, Latif ve Hatice oğlu, 01/01/1982 Gaziantep D.lu,
Kahramanmaraş Pazarcık Ördekdede nklı, adresi meçhul,
Suç
: Hırsızlık
Karar Tarihi : 11/09/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp
bitirilen açık yargılaması sonucunda sanığın atılı suçtan TCK'nun 141/1 maddesi neticeten 3 ay 10
gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığın daha önce hakkında verilmiş olan hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararları bulunduğu anlaşıldığından sanık hakkında CMK'nun
231, TCK'nun 50 ve 51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına ve sanığa kasıtlı suçtan
verilen hapis cezasının kanuni sonucu olarak ve hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar
TCK’nun 53/1 - a - b - d ve e bentlerinde gösterilen yasal hakları kullanmaktan ve yine koşullu
salıverilinceye kadar TCK'nun 53/1 - c bendinde gösterilen yasal hakları kullanmaktan yoksun
bırakılmasına karar verilmiş, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
1783

—— • ——



Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/40
Karar No : 2013/36
Kasten Yaralama suçundan Manavgat ( Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/09/2013
tarihli 2012/592 Esas, 2013/464 karar sayılı ilamı ile 86/2 maddesi gereğince hakkında 5 YIL
HÜKMÜN AÇKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) kararı verilen Eilm ve Kseniya
kızı, 18/07/1953 doğumlu Olga BULBAKHA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar
tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, İlan olunur.
1852
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi

: ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd.
No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi

: elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın a)-

Teslim
İhalenin - Niteliği - Türü
1-

2-

3-

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Süresi

38207

2015-0649

21.04.2015 -14.00

90 Gün

38208

2015-0650

21.04.2015-15.00

90 Gün

38210

2015-0651

21.04.2015-16.00

300 Gün

12 Kalem Komatsu
Kamyonlara Dısc+ Pleyt Alımı
52 Kalem Komatsu Yedeği
Alımı
1 Kalem LPG Dökme Gaz
Alımı

b) Teslim yeri

: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri

: Sipariş

mektubunun

yükleniciye

tebliğ

tarihinden

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.
3 - İhalenin Yapılacağı yer

: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu
toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve
60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında
olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil
eden kanunlara tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI YAPILACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Mayıs - Ağustos aralığını kapsayan 4 (dört)
aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve
bağırsaklar ihale ile satılacaktır.
2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.
3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan
14 Nisan 2015 günü saat 11.00’e kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında
temin edilebilir.
5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
3012/1/1-1

—————

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI YAPILACAKTIR
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Mayıs-Ağustos aralığını kapsayan 4 (dört) aylık
dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatatlar
ihale ile satılacaktır.
2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.
3. - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan
14 Nisan 2015 günü saat 15:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında
temin edilebilir.
5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
3012/2/1-1

—————

BÜYÜKBAŞ SIRTTAN DÜŞME DERİ (KELLE DERİLERİ DAHİL)
SATIŞI YAPILACAKTIR
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Mayıs - Ağustos aralığını kapsayan 4 (dört)
aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan
düşme deriler (kelle derileri dahil) ihale ile satılacaktır.
2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.
3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan
14 Nisan 2015 günü saat 10.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında
temin edilebilir.
5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
3013/1/1-1

—————

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL
YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Mayıs - Ağustos aralığını kapsayan 4 (dört)
aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan
sakatat ve yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır.
2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi
bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.
3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan
14 Nisan 2015 günü saat 14.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında
temin edilebilir.
5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
3013/2/1-1
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KİREÇ TAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireç Taşı İstihraç ve Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/38194
1 - İdarenin
a) Adresi
: Konya Yolu Üzeri 8. Km 42600 Ilgın / KONYA
b) Telefon ve faks numarası
: 0.332.885 72 00 (10 Hat) - 0.332.885 72 10
c) Elektronik posta adresi
: Yok
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: Yok
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2015/2016 yılı kampanya ihtiyacı 30.000 Ton
Kireçtaşının; İdaremize ait Tekeler Köyü
Mevkiindeki, (Fabrikaya uzaklığı 32 km uzaklıkta)
taş ocağından Yüklenici tarafından Şartname ve
Sözleşmenin İlgili maddelerinde belirtilen evsafa
uygun olarak istihracı, Fabrikaya Nakliyesi, İstif
edilmesi ve bunlarla ilgili işlerin (Dekopajı, Balast
ve Atıklarının istiflenmesi, Atılması, Nakliyesi
v.b. ) Yapılmasıdır.
b) Yapılacağı yer
: Fabrikamıza 32 km mesafedeki Taşocağından
İstihracı ve Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve
istif edilmesi.
c) İşin süresi
: İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip
işe başlama tarihinden itibaren 150 (Yüzelli)
takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km.
42600 Ilgın/KONYA
b) Tarihi ve saati
: 16/04/2015 Perşembe günü Saat 14:00
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası
karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
7 - Diğer Hususlar
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
2938/1-1
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10 KALEM SANAYİ TİPİ MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı
ihtiyacı 10 kalem sanayi tipi mutfak malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen
şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm
alınabilmektedir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, eki malzeme listesinde belirtilen
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen
belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 17/04/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar
verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilebileceği gibi herbir kalemin
tamamına olmak üzere ayrı ayrı teklif de verilebilecektir.
6 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir.
7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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BRANDT MARKA KENAR BANTLAMA MAKİNESİ VE WEEKE MARKA
CNC İŞLEM MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı BRANDT
marka Kenar Bantlama Makinesi ve WEEKE marka CNC İşlem Merkezi teknik şartnamelerine
ve markalarına 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 (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 13/04/2015 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 edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamelerine, BRANDT ve WEEKE markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip,
uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2957/1-1
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1 KISIM (44 KALEM) AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON
DEMİRBAŞI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 1 Kısım (44 Kalem) Ameliyathane ve Sterilizasyon
Demirbaşı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik
şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 14/04/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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DEPOLAMA ÜNİTESİ GENİŞLEMESİ VE SİSTEM EK
İHTİYAÇLARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Türk Standartları Enstitüsü ihtiyacı Depolama Ünitesi Genişlemesi ve Sistem
Ek İhtiyaçları, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen
marka/modellerine 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 (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 16/04/2015 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 edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir
tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2959/1-1
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANLIĞI İHTİYACI KAT YAZICISI VE YÖNETİM
YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Kat Yazıcısı ve
Yönetim Yazılımı 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, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 14/04/2015 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT 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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ARSA KARŞILIĞI DAİRE YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesinde tapunun 83
pafta, 623 ada; 171, 174, 126 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 2.742,80 m2 yüzölçümlü arsalar
karşılığında İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mahallesi 2993 ada, 12 parselde kayıtlı
6.621,09 m2 yüzölçümlü alana 2 blok halinde 25 daire yapım işi; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Karşılık Olarak Verilecek Arsalar:
Pafta, Ada, Parsel

m2

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah.

83- 623- 126

748,00

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah.

83- 623- 171

415,00

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah.

83- 623- 174

1.579,80

Adres

Dairelerin Yapılacağı Arsa:
Pafta, Ada, Parsel

m2

18.O.IV- 2993- 12

6.621,09

Adres
Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mh.

2 - Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
3 - İhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 250 TL ücret karşılığında alabileceklerdir.
İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.
4 - İhale 16/04/2015 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi
Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (İl Encümeni) huzurunda
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak
suretiyle yapılacaktır.
5 - Muhammen bedel İdaremize kalacak 2 blok halinde 25 dairenin üzerine 87.156,00 TL’dir.
KDV ile işbu ihale ve bağlı sözleşmesinden doğacak tüm vergi, resim, harçlar ve diğer ödemeler
(karar pulu, noter onay ücreti vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.
6 - Geçici teminat İdaremiz adına 406.575,00 TL’lik banka teminat mektubu (kesin ve
süresiz) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır.
7 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler:
A) Gerçek Kişiler;
a) Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,
c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak
geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,
d) Vekaleten katılıyor ise noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,
e) Noter tasdikli imza sirküleri,
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f) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi
borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge,
g) Her sayfası imzalanmış şartname,
h) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.
B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde;
a) İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve
Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin
yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, (Ticaret Sicil Belgesi)
b) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)
c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak
geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,
d) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge,
e) Her sayfası imzalanmış şartname,
f) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.
C) Ortaklık Olması Halinde;
a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu
belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli
vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını
ibraz etmesi. Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)
b) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak
geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz,
c) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge,
d) Her sayfası imzalanmış şartname,
e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.
8 - İhaleye katılamayacak olanlar:
2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye
katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale
bozularak geçici teminatı İdarenin hesabına gelir kaydedilir.
9 - Geçici Teminata bedeli:
a) Tedavüldeki Türk parası ile Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya
Şubesindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 Iban numaralı hesabına nakit olarak,
b) 2886 Sayılı Kanunun 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve
limit içi banka teminat mektubu olarak yatırılabilir.
10 - İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta
Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde,
iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
İlan olunur.
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Of/TRABZON
1 - Müdürlüğümüz tarafından 17.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü Pınaraltı Mahallesi OF/TRABZON
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Karaca Çay
Fabrikası Müdürlüğü Pınaraltı Mahallesi OF/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2724/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Abdullah Gül Vakfı
VAKFEDENLER: Abdullah GÜL
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarih ve E.2015/73, K.2015/158
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: İnsan haklarını ve doğal çevreyi tavizsiz gözetmeye dayalı, hukukun
üstünlüğü ilkesini eksen alan, maddi ve manevi kalkınmayı önceleyen, çoğulcu ve özgürlükçü
demokrasiyi tüm ilke, kurum ve süreçleriyle kökleştirmek için Türkiye‘de ve Dünya‘da
farkındalık oluşturmak, duyarlılığı arttırmak, siyasi ve ilmi çalışmaları desteklemek, teşvik etmek
ve etkinlikler yapmak suretiyle yurtta ve dünyada barışa hizmet etmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (yüzbin) TL nakit.
YÖNETİM KURULU: Mehmet Macit GÜL, Candan KARLITEKİN, Sami KILIÇ, Faruk
BAYRAK, Ahmet ERTÜRK, Mehmet SARIMERMER, Ali Ekrem TEKELİOĞLU
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Fesih ve tasfiye
halinde vakfın o tarihteki her türlü mal varlığı ve hakları Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme
Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
2951/1-1

—————

Afyon İli Çevre Koruma Vakfı, Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/01/2015
tarihinde kesinleşen 04/11/2014 tarih ve E: 2014/206, K: 2014/648 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.
2950/1-1

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre ARM
Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi ile şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Arzu
DEMİRÖRS ÖZTÜRK hakkında verilen ve 20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi
Gazete’nin 115’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare
Mahkemesi tarafından 12 Mart 2015 tarihli ve Esas No: 2014/2173 sayılı karar ile, yürütmenin
durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.
Duyurulur.
2977/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/36594

2. Yasaklama Kararı Veren
Millî Savunma Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü

İl/İlçe

ANKARA

Bahçekapı Mah. A.O.Ç. Kümeevleri
Adresi

0 312 211 01 62
Tel-Faks

No:40 Gazi - Etimesgut
Posta Kodu

0 312 211 00 42

06562

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

mkefisek@mkek.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

İNG Makina Hırdavat Ticaret Adı/Unvanı
İlhami Gül
Ostim 1169. Sokak No: 100
Adresi
Yenimahalle/ANKARA
T.C. Kimlik No.

18284767328

Vergi Kimlik/
--Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
06/316509
No.
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Ay
Süresi

( )

Yıl

a-4734

(1)

b-4735
( )

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Milli Savunma Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2976/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2978/1-1

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2969/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2970/1-1

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2971/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2972/1-1

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2973/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2974/1-1

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2975/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2983/1-1

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2986/1/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2986/2/1-1

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2979/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2981/1-1

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2982/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2984/1-1

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2985/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2980/1-1

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

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.
3003/1-1

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3010/1/1-1

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3010/2/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3010/3/1-1

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

4 Nisan 2015 – Sayı : 29316

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3010/4/1-1
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Sayfa : 199

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3010/5/1-1

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3010/6/1-1
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Sayfa : 201

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3011/1/1-1

Sayfa : 202
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3011/2/1-1
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Sayfa : 203

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3011/3/1-1

Sayfa : 204
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3011/4/1-1
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Sayfa : 205

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
3011/5/1-1

Sayfa : 206
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PTT A.Ş. Yapı Daire Başkanlığından:

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.
3009/1-1
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Sayfa : 207

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

3023/1-1

Sayfa : 208

RESMÎ GAZETE
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
10.16.45
Toplantı Tarihi ve No
: 07.03.2015/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 07.03.2015/4187
BURSA
Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Babaköy Mahallesi, tapu kayıtlarında, İ20-a-18-c pafta, 990
parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, tescil talebinin ve mail-i inhidam durumunun
değerlendirilmesine ilişkin, Susurluk Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15.09.2014
tarih ve 2567 sayılı yazı ve ekleri ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 04.03.2015 tarih 1098
sayılı raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,
Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, özel mülkiyete ait, İ20-a-18-c pafta, 990 parsele ilişkin
olarak;
1- Taşınmazın yapım tekniği ve cephe karakteristiği bakımından, 2863 sayılı yasanın 6.
maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7. maddesi
gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, Belediyesince
tescil taraması plana işlenerek bir örneğinin Kurulumuz Müdürlüğümüze iletilmesine,
3- Koruma grubunun KTVKYK’nun 5.11.1999/660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup
olarak belirlenmesine; tapunun beyanlar hanesine gerekli koruma grubu şerhinin konularak
belgeleriyle birlikte Kurulumuz Müdürlüğüne bilgi verilmesine,
4- Yapının mail-i inhidam durumunun, rölövesinin Kurulumuza getirilmesinden sonra
değerlendirilebileceğine karar verildi.
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Sayfa : 209

2872/1-1

Sayfa : 210
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Kültür ve Turizm Bakanlığı
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
52.10/275
Toplantı Tarihi ve No
: 21.01.2015-108
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 21.01.2015-2299
SAMSUN
Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde 39 ada,50 parsel, 103
ada,16 parsel, 103 ada,39 parsel, 103 ada,17 parsel, 39 ada,4 parsellerde bulunan taşınmazların
tescil edilmesi talebine ilişkin Ünye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
07.08.2014 gün ve 1628 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşlerinin bildirildiği Ordu
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19.11.2014 gün ve 9765 sayılı
yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.01.2015
gün ve 9 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde bulunan aşağıdaki
listede kadastral bilgileri belirtilen taşınmazların sahip olduğu kültürel, mimari ve estetik
nitelikleri ile kendi içinde doku bütünlüğü yansıtması sebebiyle 2863 sayılı yasa kapsamında
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun II. grup
olarak belirlenmesine, tescil edilen yapıların Koruma Amaçlı İmar Planında tescil taraması ile
gösterilmesi gerektiğine karar verildi.
2863 SAYILI YASA KAPSAMINDA TESCİL EDİLEN SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ

LİSTE
1- Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde 39 ada, 50 parsel.
2- Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde 39 ada, 57 parsel.
3- Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde 39 ada, 4 parsel.
4- Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde 103 ada,16 parsel.
5- Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde 103 ada, 39 parsel.
6- Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde 103 ada,17 parsel.
2873/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.06/117
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 25.02.2015-200
Toplantı Yeri
KARAR TARİHİ VE NO : 25.02.2015-4884
İZMİR
İzmir İli, Foça İlçesi Yeniköy ve Kocamehmetler Mahalleleri arasında kalan alanda
yapılan kaçak kazı alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kalıp kalmadığının bildirilmesinin
istendiği Foça Asliye Ceza Mahkemesinin 19.07.2013 tarihli ve 2012/125 esas sayılı yazısı ve eki
İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.11.2013 tarihli ve
3654 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun
7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.02.2015
tarihli ve Müdürlük evrak kaydında 24.02.2015 tarihli ve 183 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
İzmir İli, Foça İlçesi Yeniköy ve Kocamehmetler Mahalleleri arasında kalan alanda,
kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile III.(üçüncü) Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna, söz konusu alanda
bulunan kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde kapatılmasına, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.00/1940
Toplantı Tarih ve no
: 13.02.2015 - 150
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 13.02.2015 - 2993
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar ili, Merkez, Gözsüzlü Köyü ve Çay İlçesi, Pazarağaç Beldesi'nde yer alan
tescilli Kendir Pınarı Örenyeri'ne ilişkin güncellenen Sit sınırı paftası ile tescil fişinin
değerlendirilmesi istemine ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
11.07.2014 tarih, 16586271-168/2511 sayılı yazısı, yazı eki 07.07.2014 tarihli Müze Müdürlüğü
uzman raporu, Pazarağaç Belediye Başkanlığı'nın 09.10.2014 tarih, M.03.4.PAZ.7/285 sayılı
yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.11.2014 tarih, 209113469-101.29.02/256253-64933
sayılı yazısı, 06.02.2015 tarih, 825 sayılı dosya inceleme raporu ile eki geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma koşulu önerileri okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının
aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Merkez, Gözsüzlü Köyü ve Çay İlçesi, Pazarağaç Beldesi'nde yer
alan, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.10.2008 tarih, 3122
sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Kendir Pınarı Örenyeri sit sınırlarının
I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı
paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli
olduğuna; söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma
koşullarının uygun olduğuna, sit Sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, Sit
sınırları içerisinde Kurulumuzdan! izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede
bulunulmamasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.16/38
Toplantı Tarih ve no
: 13.02.2015 - 150
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 13.02.2015 - 3000
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Karatoprak Mevkii'nde tespit edilen Karatoprak
Arkeolojik Yerleşim Alanı'nın tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit
sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar
Valiliği'nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 30.05.2014 tarih, 16586271165/1937 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların
görüşlerinin iletildiği yazılar; Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2014 tarih, 254557-55409
sayılı yazısı, 06.02.2015 tarih, 822 sayılı dosya inceleme raporu ile eki geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma şartları önerileri okundu; tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Karatoprak Mevkii'nde tespit edilen Karatoprak
Arkeolojik Yerleşim Alanı'nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece
Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının
aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün,
658 sayılı İlke Kararı'ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin
hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki
ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 50.07.0.1276
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
: 18-19-20-21/03/2015-103
NEVŞEHİR
Karar Tarihi ve No
: 19/03/2015-1532
Nevşehir İli, Ürgüp ilçesi, Şahinefendi Köyü. 187 ada, 1 parselde yer alan çeşmenin
tescillenmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2011 gün ve
173442 sayılı yazısı okundu ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Şahinefendi Köyü, 187 ada, 1 parselde yer alan çeşmenin 2863
sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı Özelliği gösterdiği
anlaşıldığından II. Grup yapı olarak tesciline ve ekli krokide gösterildiği şekliyle parsel
sınırlarının da koruma alanı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.01.0.36
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
: 18-19-20-21/03/2015-103
NEVŞEHİR
Karar Tarihi ve No
: 19/03/2015-1529
Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Ulukışla Köyü'nde yer alan Avören Yerleşiminin
tescillenmesine ilişkin Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 01.12.2014 gün ve
2929 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Ulukışla Köyü'nde yer alan Avören Yerleşiminin 2863 sayılı
yasanın 6-7 maddeleri uyarınca korunması gerekli kültür varlıkları özelliği gösterdiği
anlaşıldığından ekli 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.02/58
Toplantı Tarihi ve No
: 25.02.2015-104
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 25.02.2015-2222
UŞAK
Uşak İli, Eşme İlçesi, Dereköy Köyü’nde, 151 ada, 1 parselde yer alan Divlit Höyük’ün
tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.07.2014
tarih ve 49969645.168.01/1720 sayılı yazısı, faaliyeti etkilenen kurumlardan Kurum görüşlerinin
bildirilmesinin ve kadastro paftasının iletilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.08.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.02/58-1372 sayılı,
12.01.2015 tarih ve 38092246-64.02/58-93 sayılı ve 11.02.2015 tarih ve 38092246-165.0264.02/58-324 sayılı yazıları, istenen Kurum görüşlerinin iletildiği Eskişehir Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.09.2014 tarih ve 58346687-252.99-6729 sayılı yazısı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2014- tarih ve 35698499311.99(640320001) 170941 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
12.09.2014 tarih ve 52720483/252.01-4282 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2014 tarih ve 80834798-045.01-191865 sayılı yazısı,
Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 02.10.2014 tarih ve 26163249750-Otomatik-12766 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi
Başkanlığı’nın 22.09.2014 tarih ve 44812147.202.99-20640 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 20913469101.29.02-256251-67057 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 28.01.2015 tarih
ve 17706688- 170.99/47(Eşme) sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 24.02.2015 tarih ve 1017
sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Uşak İli, Eşme İlçesi, Dereköy Köyü’nde, 151 ada, 1 parselde yer alan Divlit Höyük’ün 1.
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2014 tarihli rapor doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Divlit Höyük’ün 1. (Birinci)
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin ve şerh konulacak parseller listesinin
onaylanmasına; 1. Derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun 08.01.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; Uşak Müze
Müdürlüğü uzman raporunda bu alan içinde açıldığı belirtilen kaçak kazı çukurlarının Müze
Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, karar verildi.
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
6638 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
TBMM KARARLARI
1088 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
1089 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine
İlişkin Karar

Sayfa
1

21
21

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7396 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
2015/7437 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci
Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar
ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı ile Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları
YÖNETMELİKLER
— Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
— Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ (SGM: 2009/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/17)
— D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/18)
— BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/19)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/774 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/990 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/1220 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/583 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/6359 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/1125 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/3038 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/5809 Başvuru Numaralı Kararı
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119
140
144
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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