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MADDE 1 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve
diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar.
Ebeler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar
çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi,
uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili, kredilendirme ve yetki belgelerinin
iptali gibi hususlar ile uzman ebelerin ve yetki belgesi alanların görev, yetki ve sorumlulukları
Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 2 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği
dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından
yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2014 tarihine kadar
tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50’sinin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl
içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte
terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 1.000 Türk lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak
tutarının yarısının 1.000 Türk lirasının altında olması hâlinde 1.000 Türk lirası terkin edilerek
bakiye kısım tahsil edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşları; götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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ile protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da söz konusu protokoller doğrultusunda
götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödemeye yetkilidir. Bu şekilde hizmet verilmesine
ve götürü bedelin tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak
protokollerde belirlenir. Götürü bedel üzerinden sunulan hizmetler için ilgili kurumlara ayrıca
fatura ve dayanağı belge gönderilmez.”
MADDE 3 – 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği
Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin on birinci
fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve davanın Türkiye’de görülmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 4 – 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Vakfa, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi hükmüne tabi olmaksızın her yıl ocak
ayı içinde aktarılmak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesinde ödenek ayrılır. Ayrılacak bu tutar 2015
yılında 15.000.000 TL olarak, takip eden yıllarda ise her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenir.”
MADDE 5 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi
EK MADDE 158 – İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesi,
b) Hemşirelik Fakültesi,
c) Yaşam Bilimleri Fakültesi,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Üniversitenin yönetim organları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen organlar ile Mütevelli Heyetinden oluşur. Mütevelli Heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör,
Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyetine Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı, Müsteşarın katılmadığı toplantılara Rektör başkanlık eder. Mütevelli Heyeti, en az
dört üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Bakan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
seçilen üyelerin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyetinin çalışma usul ve esasları, Mütevelli
Heyetinin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin stratejik planını ve bütçe teklifini onaylamak.
b) Kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle iş birliği yapılmasına ve ortak projeler yürütülmesine karar vermek.
c) Yurt içinde ve yurt dışında Üniversiteye ait birimlerin ve bölümlerin kurulmasını
teklif etmek.
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d) Rektör tarafından gündeme alınması önerilen konularda karar vermek.
Üniversite, Birleşmiş Milletlerin resmî dil olarak kabul ettiği diller öncelikli olmak üzere, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilir. Yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci
kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine
Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Yurt dışında eğitim
yapılabilmesi ve personel istihdam edilebilmesi ile bu birimlerde görevlendirilecek öğretim
elemanlarına yapılacak ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılır.
Üniversite, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi
çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini
yürütür. Üniversitenin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanır. Üniversiteye tahsis
edilecek öğretim elemanı kadroları, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim
ve araştırma hastanesinin eğitim birimleri ve ihtiyacı dikkate alınarak, Rektörün önerisi üzerine
Mütevelli Heyeti tarafından il bazında belirlenir ve öğretim üyesi atamaları bu kadrolara yapılır.
Üniversitenin birimlerine tahsis edilecek öğretim üyesi norm kadro sayısı, Rektörün önerisi ve
Mütevelli Heyetinin onayı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve hâlen Marmara
Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis
edilmiştir.”
MADDE 6 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji
Enstitüleri” bölümüne “107) Sağlık Bilimleri Üniversitesi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 19 – Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı
listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir. Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında eğitim görevlisi kadrolarında çalışanlardan, Üniversite öğretim üyesi kadrolarına atananların, atama işlemi ile birlikte eğitim görevlisi kadroları
iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.”
MADDE 8 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 17 – Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”
MADDE 9 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda
görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.”
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MADDE 10 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesindeki gösterge tablosu aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Konya ili Hadim ilçesi Dedemli mahallesinde Bozkır Barajı
yapımından etkilenen ailelerin, belirlenecek yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca
belirlenir.”
MADDE 12 – 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesine birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “bu kuruluşlara ait iktisadi işletmelere” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 13 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve
uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya
olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri
dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye
Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri,
Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri,”
MADDE 14 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 35 – 6/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların
Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz.”
MADDE 15 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4 – Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet
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ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir, Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir.
Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne,
taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.”
MADDE 16 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehine bedelli olarak
tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri ya da kiralama işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep edilmesi hâlinde, hasılat payı alınmaksızın kırk
dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülür. Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile adı geçen Dernek ve Cemiyet tarafından fiilen kullanılan diğer taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları ile kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile hasılat
payları tahsil edilmez, tahsil edilenler iade edilmez.”
MADDE 17 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici
vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının; bu alacaklarla ilgili olarak
açılmış bulunan tüm davalar ile 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına
yönelik açılmış tüm davalardan, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
kadar vazgeçilmesi ve bu konuda sonraki vergilendirme dönemlerinde de ihtilaf yaratılmaması
şartıyla tahsilinden vazgeçilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmesi ve anılan iktisadi işletmelere
ait kurum kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay Derneğine aktarılması koşuluyla, bu iktisadi işletmeler adına sonraki vergilendirme dönemleri de dâhil olmak üzere kurumlar vergisi
ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmaz ve tarhiyat yapılmaz, yapılmış olan tarhiyatlar terkin edilir, madde kapsamında terkini gereken alacaklara karşılık tahsil edilmiş tutarlar
red ve iade edilir. Ancak, birinci fıkrada yer alan ihtilaf yaratılmaması şartının ihlal edilmesi
hâlinde bu fıkra kapsamında tarhiyatından vazgeçilen ve terkin edilen vergi ve bu vergilere
bağlı vergi cezaları ile ferîleri ihlal tarihi itibarıyla zamanaşımı süreleri dikkate alınmaksızın
tahakkuk ettirilir.
(3) Davadan vazgeçme dilekçeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verilir, bu dilekçelerin
vergi dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, dilekçeler ilgili
yargı merciine gönderilir. Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtığı davalardan vazgeçen mükellefin 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik ihtilaflara ilişkin daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmaz. Madde hükmünden
yararlanma başvurusu üzerine idarece de ihtilaflar devam ettirilmez ve bu davalarla ilgili olarak
yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”
MADDE 18 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“Dağıtım sistemindeki kayıpların azaltılmasına ilişkin tedbirler
GEÇİCİ MADDE 18 – (1) 1/1/2016 tarihine kadar, teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde, diğer dağıtım bölgelerinden
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farklı düzenlemeler yapılmasına, hedef kayıp-kaçak oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri
dikkate alınarak ve sonraki uygulama dönemleri de dâhil olmak üzere yeniden belirlenmesine
Kurul yetkilidir.”
MADDE 19 – 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesinin başlığı “İl ve ilçe
düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler ile bağlı kuruluşlarla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiş
ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Bakanlık; Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen gençlik ve spor ile
kredi ve yurt hizmetlerinin, belirleyeceği plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir
şekilde yürütülmesini sağlamak ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
(3) Bakanlık; yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesislerinin yapılması, kiralanması, işletilmesi, bağlı kuruluşların mülkiyetindeki taşınmazların tahsisi ve bu taşınmazlar
üzerinde sınırlı ayni hak tesisi iş ve işlemlerini koordine etmeye ve planlamaya yetkilidir.”
MADDE 20 – 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3 – (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Ekli (4) ve
(5) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki ilgili bölümlerine eklenmiştir.”
MADDE 21 – 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri kapatılmıştır. Kapatılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır ile taşıt, araç,
gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü
kayıtlar ve diğer dokümanlar ile personeli Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüklerine devredilir. Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin devri sebebiyle
gerçekleştirilen kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş
devri ve benzeri hususlarda yapılacak iş ve işlemler kurulacak bir komisyon tarafından yerine
getirilir. Komisyon tarafından söz konusu işlemler tamamlanıncaya kadar bölge müdürlükleri
tarafından yerine getirilen hizmetler aynı şekilde yürütülmeye devam olunur.
(2) 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni
bir düzenleme yapılıncaya kadar bu maddeyi ihdas eden Kanunla kurulan Kredi ve Yurtlar İl
Müdürlüklerinin 2015 yılı harcamaları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden karşılanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkraların uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkacak tereddütleri
gidermeye Bakanlık yetkilidir.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevzuatta Kredi ve Yurtlar Kurumu
Bölge Müdürlükleri ve Müdürüne yapılan atıflar Kredi ve Yurtlar İl Müdürlükleri ve İl Müdürüne yapılmış sayılır.”
MADDE 22 – 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık Merkez
Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,
Müstakil/Unvanlı Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Federasyon
Genel Sekreteri, Yurt Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri
hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu fıkrada sayılanlar Araştırmacı kadrolarına hâlen
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bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci
maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya
kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yönetici kadrolarında olup, görevden alma ya da
atama işlemlerine ilişkin açtıkları davalara dair mahkeme kararlarının gereği; Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadroları için Bakanlık Müşaviri kadrolarına, diğerleri için ise Araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle atanarak yerine getirilir. Bu şekilde
atananlar birinci fıkrada yer verilen mali haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır. Bakanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadro veya pozisyonları, atama işleminin yapıldığı
tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması hâlinde
hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde gereğince Bakanlık Müşaviri
veya Araştırmacı kadro veya pozisyonlarına atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilir.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü ve Yurt Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya
mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar
arasından atama yapılır.”
MADDE 23 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 18 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel
kanununa bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri
hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda;
a) Görevden alınan veya görev süreleri sona eren müsteşarlar ile ek göstergesi 7600 ve
daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık merkez müşaviri kadrolarına, ek göstergesi 7000 olan yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık müşaviri kadrolarına,
b) (a) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit
edilen yönetici kadrolarında veya pozisyonlarında bulunanlardan Başbakanlık Merkez Teşkilatı
ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde Başbakanlık müşaviri, bakanlık merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar bakanlığın müşavir kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonunda olanlar kurumlarının müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına,
c) Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya
pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;
1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün
(A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait
kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,
2) Daha önce (1) numaralı alt bentte belirtilen kadrolarda bulunmayanlardan ek göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında
toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar ilgili kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan kadro
veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya pozisyonlarına,
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3) (2) numaralı alt bentte belirtilenlerden üç yıldan az görev yapmış olanlar, bu maddeye
göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,
ç) Ek göstergesi 3600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında
bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;
1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün
(A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri
ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha
önceki bu kadro veya pozisyonlarına,
2) Diğerleri, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait
araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,
atanırlar. Bu şekilde atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili amirler tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha
önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin
kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.
Birinci fıkra kapsamında atananlar ile anılan fıkranın son cümlesi uyarınca talep üzerine
yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar için başka
bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların
kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş
sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması hâlinde, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir.
Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici
kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali
hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler
hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.
Bu madde hükümleri hâkim ve savcılar, Dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, millî istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına
giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 21/A maddesi kapsamında bulunanlar, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar ile mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla
atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 (dâhil) ve daha düşük tespit edilenlerde bulunanlar hakkında uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanması bakımından özel mevzuatına göre emeklilik bakımından
yararlanılanlar da dâhil olmak üzere ek göstergeleri farklı tespit edilenler hakkında 657 sayılı
Kanuna ekli cetvellerde yer alan aynı veya benzer kadro unvanları için uygulanan ek gösterge
rakamları dikkate alınır.
Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasında mali konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Maliye Bakanlığı, diğer konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel
Başkanlığı yetkilidir.”
MADDE 24 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; eki (I) sayılı Cetvelin
“A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “l-Kadroları
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları
ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel” bölümünün
(d) sırasında yer alan “büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri,” ibaresi “il özel idaresi genel sekreteri,”
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şeklinde ve aynı bölümün (e) sırasında yer alan “büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel
idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter
yardımcısı,” ibaresi “il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,” şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümün (g) sırasına “il yazı işleri müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,” ibaresi eklenmiş, eki (II) sayılı cetvele (3) numaralı sıradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki sıra eklenmiş, aynı cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “ve Yükseköğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı sıraya “Spor,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25 – 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 14 üncü maddesinin son fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları 23/4/1981 tarihli ve 2451
sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna göre müşterek kararla
atanır. Bunun dışındaki kadrolara Bakan tarafından atama yapılır. Bakan gerektiğinde bu yetkisini alt kademelere devredebilir.”
MADDE 27 – 351 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kuruma ait binaların ve her türlü tesislerin yapım, yaptırma, donatım, bakım ve onarım
işleri Kurum tarafından da yürütülebilir.”
MADDE 28 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “raylı taşıma sistemleri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile tünel” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 29 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna
8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
MADDE 8/A – (1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî
güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık
tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin
engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkanlık tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili
içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının
gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.
(2) Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen
içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat
içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi
hâlde, karar kendiliğinden kalkar.
(3) Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği
yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı
veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
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(4) Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu suçların
faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim
kararı üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların
sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden
on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(5) Bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara elli
bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.”
MADDE 30 – 5651 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“mevcut internet servis sağlayıcıları” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla abonesi
bulunan mevcut internet servis sağlayıcıları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 31 – 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) Ulusal kamu entegre veri merkezlerine yönelik politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, eylem planlarını izlemek, e-Devlet hizmetlerinde kullanılan verilerin ve sistemlerin barındırıldığı veri merkezlerini kamu entegre veri merkezlerinde
toplamak amacıyla verilerin transferi de dahil gerekli altyapıları kurmak, kurdurmak, işletmek,
işlettirmek ve tüm bu faaliyetlere yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemek, kurulum,
uygulama ve işletim süreçlerini planlamak, yürütmek ve koordine etmek.”
MADDE 32 – 5809 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması
MADDE 51 – (1) Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulur.
(2) Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup, ilgili mevzuatın
ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının
rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasaktır.
(3) Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklamak veya saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından ancak ilgili abonelerin/kullanıcıların verilerin işlenmesi hakkında
açık ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması kaydıyla kullanılabilir.
(4) İşletmeciler şebekelerinin, abonelerine/kullanıcılarına ait kişisel verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri alır.
(5) Bu Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında veya kamu yararının sağlanması amacıyla Kurum tarafından işletmecilere getirilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel veriler işlenebilir.
(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, trafik ve konum verileri ancak ilgili kişilerin açık rızaları alınmak koşuluyla
yurt dışına aktarılabilir.
(7) Trafik verileri; trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalama, usulsüzlük/dolandırıcılık
tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veya tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla sadece işletmeci
tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla işlenir ve bu uzlaşmazlıkların çözüm
süreci tamamlanıncaya kadar gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak saklanır. Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ya da elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması amacıyla ihtiyaç duyulan trafik verileri ile konum verileri anonim hâle getirilerek veya
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ilgili abonelerin/kullanıcıların açık rızalarının alınması ve sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla, belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve sürede
işlenebilir.
(8) İşletmeciler konum verilerinin işlenmesinde abonelere/kullanıcılara bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sağlar. İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar
haricinde ancak acil yardım çağrıları ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum
hâllerinde abonelerin/kullanıcıların açık rızası aranmaksızın konum verileri ve ilgili kişilerin
kimlik bilgileri işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.
(9) Abone/kullanıcı şikâyetlerinin incelenmesi ve denetim faaliyetleri kapsamında trafik
ve konum verileri ile kişisel veriler, belirtilen faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.
(10) Bu Kanun kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak;
a) Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişisel veriler ilgili
süreç tamamlanıncaya kadar,
b) Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin işlem kayıtları
iki yıl,
c) Kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcıların rızalarını gösteren kayıtlar asgari olarak abonelik süresince,
saklanır. Veri kategorileri ile haberleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıldan az ve
iki yıldan fazla olmamak üzere verilerin saklanma süreleri yönetmelikle belirlenir.
(11) İşletmeciler, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme
bilgilerini diğer işletmecilerle paylaşabilir veya işleyebilir.
(12) Bu Kanun kapsamında kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden işletmeciler sorumludur.
(13) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 33 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer
alan “o güzergahın en uzun mesafesine” ibaresi “geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiş
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları ile geçiş ücretleri ve ikinci fıkrasında yer alan idari para cezaları tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Tahsilat gerçekleşmeden yabancı plakalı aracın ülkeyi terk
etmesine izin verilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken altı ay içinde belirlenir. Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.”
MADDE 34 – 6001 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
“beş” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 35 – 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü
maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 36 – 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesine
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar teselsül
ettirilmiştir.
“(4) Bakan; Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, söz konusu gelirlerden;
a) Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40.000 Türk lirasına kadar,
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b) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin mali imkânları ölçüsünde olmak üzere;
1) Ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, kamyonet, traktör,
kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları
devir almaya, devir alınan taşıtların sahiplerine,
2) Karayolu yatırım projelerine,
3) Millî Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ticari yük taşımalarında kullanılan gemilerden cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını
desteklemek amacıyla yerlerine asgari yüzde otuz beş yerli katkı oranıyla Türkiye’de inşa edilmek, asgari beş yıl Türk Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanmaması veya
inşasını müteakip beş yıldan önce satılması hâlinde genel hükümler uyarınca tahsil edilmesi
şartlarıyla yeni gemilerin finansmanında kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi,
ödeme yaptırmaya yetkilidir.
(5) Döner Sermaye İşletmesi, devir alınan dördüncü fıkranın (b) bendinin (1) numaralı
alt bendinde yer alan taşıtları yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve/veya tüzel kişilere satış, hibe,
devir ve benzeri yöntemlerle değerlendirebilir. Bu işlemlerden elde edilen gelirler Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.”
MADDE 37 – 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 – (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Gemi Sürvey Uzmanı” unvanlı kadroların unvanı “Denizcilik Sörvey Mühendisi” olarak değiştirilmiştir. Mevcut
“Gemi Sürvey Uzmanları”, “Denizcilik Sörvey Mühendisi” kadrolarına atanmış sayılırlar. İlgili
mevzuatında mühendis kadrosu için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar bunlar hakkında
da aynen uygulanır. Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
uyarınca mühendis kadrosunda bulunanlar için dereceler itibarıyla tespit edilmiş ek ödeme
oranları bunlar hakkında 100 puan artırılarak uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce
“Gemi Sürvey Uzmanı” kadrosunda görev yapmış olup hâlen Bakanlıkta diğer unvanlarda görev yapmakta olanlar “Denizcilik Sörvey Mühendisi” kadrolarına atanabilirler.”
MADDE 38 – 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç
yıl” ibaresi “altı yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 39 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hükümet icapları” ibaresi “Devlet
ve Hükümet icapları” şeklinde, “Başbakanlık bütçesine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık
bütçelerine” şeklinde ve “Başbakanın ve ailesinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının, Başbakanın
ve ailelerinin” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır.”
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun 33 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yapılmış olan ödemesiz geçişlere söz konusu madde ile yapılan değişiklik öncesi 6001
sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları hükümleri uygulanır.
MADDE 40 – Bu Kanunun;
a) 30 uncu maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 32 nci maddesi 26/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 41 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
14/4/2015
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.01-7-292

14 Nisan 2015
BAŞBAKANLIĞA

15-17 Nisan 2015 tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette
bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
106 ncı maddesi uyarınca, 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI, daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil
ÇİÇEK vekâlet edecektir.
Gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-4069

10 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile BM Ekonomik ve Sosyal
Konseyi Genel Kuruluna katılmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-131-269

10 Nisan 2015
BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4069 sayılı yazınız.
G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile BM Ekonomik ve Sosyal
Konseyi Genel Kuruluna katılmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
29 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3538
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Teröre karşı düzenlenen Uluslararası Barış Yürüyüşüne katılmak üzere; 29 Mart 2015
tarihinde Tunus’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne
kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
29 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-123-259
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 29/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3538 sayılı yazınız.

Teröre karşı düzenlenen Uluslararası Barış Yürüyüşüne katılmak üzere, 29 Mart 2015
tarihinde Tunus’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne
kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
10 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4068
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Nisan 2015 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
10 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-136-278
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 10/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4068 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Nisan 2015 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
10 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4070
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
10 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-132-274
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 10/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4070 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
8 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3950
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ: a) 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3474 sayılı yazımız.
b) 26/3/2015 tarihli ve 68244839-140.03-114-246 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Irak, İran, Mozambik
Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin 30 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında
Slovenya Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti,
7 Nisan 2015 tarihinde ise İran olarak geçerli olması ile Irak, Mozambik Cumhuriyeti, Zambiya
Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti kısmının da iptal edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
8 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-138-281
BAŞBAKANLIĞA

İLGİ: a) 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3474 sayılı yazınız.
b) 26/3/2015 tarihli ve 68244839-140.03-114-246 sayılı yazımız.
c) 8/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3950 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Irak, İran, Mozambik
Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin 30 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında
Slovenya Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti,
7 Nisan 2015 tarihinde ise İran olarak geçerli olması ile Irak, Mozambik Cumhuriyeti, Zambiya
Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti kısmının da iptal edilmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
13 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4133
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
13 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-141-293
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4133 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

T.C.
8 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3951
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2015 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
8 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-139-282
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 8/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3951 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2015 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
13 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4134
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
13 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-142-294
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4134 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
10 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4046
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kurultayına katılmak üzere; 11 Nisan 2015 tarihinde Katar’a gidecek olan İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri
Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
10 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-140-291
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 10/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4046 sayılı yazınız.

BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kurultayına katılmak üzere, 11 Nisan 2015 tarihinde Katar’a gidecek olan İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri
Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
14 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4192
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
14 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-146-298
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4192 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
14 Nisan 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-4193
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma
Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
14 Nisan 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-147-299
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4193 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma
Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK
14 Nisan 2015
69471265-305-4172
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-145-297

14 Nisan 2015

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4172 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

ATAMA KARARLARI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/143
1 – Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,
Gürsel KÜSEK’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
14/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Mehmet Mehdi EKER
Başbakan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/169
1 – Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,
İlyas KIRAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
14/4/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Mehmet Mehdi EKER
Başbakan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatına ilk
defa veya yer değiştirme suretiyle atanacak memurların niteliklerini belirlemek, atama ve yer
değiştirme usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre görev
yapan Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
c) Cami: Başkanlığın denetimindeki cami ve mescitleri,
ç) Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,
d) Dini yükseköğrenim: İlahiyat fakültesi, İslami ilimler fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü veya ilahiyat ön lisans programlarından mezun olmayı,
e) Eşdeğer kadrolar: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden il müftü yardımcısı ve
daha alt düzeyde bulunan kadrolarla benzer ve eşit düzeyde olan kadroları,
f) İhtisas kursu: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans
düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu,
g) İhtisas kursu belgesi: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az
lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu başarıyla bitirenlere verilen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Atamalarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar ile İstenecek Belgeler
Genel şartlar
MADDE 5 – (1) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar
aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları
taşımak.
b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik
taşımak.

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

c) Bu Yönetmelikte zikredilen grup ve sınıf hizmetine tabi personel zorunlu yer değiştirmeye tabi olup, grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan personel ise zorunlu yer değiştirmeye
tabi değildir.
Özel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel
şartlar aranır:
a) Başkan olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya
ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl görev yapmış olmak,
3) Kırk yaşını tamamlamış olmak,
b) Başkan yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş olmak
kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi
olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak,
c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
1) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen şartları taşımak,
ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;
1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Üç yılı Başkanlıkta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev
yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,
e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde
beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev
yapmış olmak,
3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek
için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on
iki yıl görev yapmış olmak,
f) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,
g) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk
müşavirliği yapmış olmak,
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ğ) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık
hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,
h) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
3) Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire
başkanlıkları ile Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
ı) Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta il müftüsü veya üstü görevlerde çalışmış olmak,
i) Başkanlık vaizi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak,
j) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzman Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek
için;
1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,
k) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak
üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
l) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından
onaylı sertifika sahibi olmak,
3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
m) İl müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam sekiz yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim
üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak,
n) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olmak,
3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
o) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

ö) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde
olmak üzere toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış
olmak,
3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora
yapmış olmak,
p) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde
olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmış olmak,
3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
r) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
s) Öğretmen olarak atanabilmek için;
1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
ş) Murakıp olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
t) Cami rehberi olarak atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,
2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.
İstenecek belgeler
MADDE 7 – (1) İlk defa memur olarak atanacaklarda aşağıdaki belgeler istenir:
a) İş talep formu (EK-3).
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylanmış sureti; öğrenimini yabancı
ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının onaylanmış suretleri.
c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylanmış sureti veya bilgisayar çıktısı.
ç) Hafızlık belgesi şartı aranan için, Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin tasdikli sureti ve bu belgeye sahip olduğuna dair yazılı beyanı.
d) Dört adet biometrik fotoğraf.
(2) Bu maddede istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık
merkez, taşra ve yurtdışı birimlerince onaylanır.
İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak
atanacaklar için bu Yönetmelik ile 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına
Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, 26/10/2011 tarihli
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ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği,
18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama Usul ve Esasları
Atama usulü
MADDE 9 – (1) Başkanlık personeli, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde atanır.
(2) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara Başkanlık personelinden ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü, dini yüksek ihtisas merkezi
müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü,
dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam
onayı ile atanırlar.
(3) İlgili mevzuatına göre ücreti, çalışma ve sosyal güvenceleri, muhtarlık, dernekler
veya vakıflarca karşılanan cami görevlileri, her ay il müftülüğünce sigorta primlerinin ödenip
ödenmediğinin takip edilmesi şartıyla il müftüsü veya kaymakamın teklifi üzerine valilik onayı
ile geçici olarak görevlendirilebilir.
(4) Başkanlıkça uygun görülecek kadrolara, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.
Koordinasyon
MADDE 10 – (1) Taşra teşkilatınca yapılacak atama ve yer değiştirme işlemleri, ek
ders ücreti karşılığında görevlendirmeler ile 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama işlemleri öncesinde, merkez ve taşra faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak
amacıyla elektronik ortamda Başkanlık izni alınması gerekir.
(2) Taşra teşkilatındaki şef unvanı altındaki kadrolarda görev yapan personelin bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde zikredilen mazeretleri sebebiyle görev veya yer değiştirmenin
gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı yer değiştirmeleri Başkanlıkça re’sen yapılabilir.
Vekaleten atamalar
MADDE 11 – (1) Vekâleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;
a) Vaiz kadrolarına, ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile,
b) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına, Başkanlığın
izni alındıktan sonra il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile,
açıktan vekil atanabilir.
(2) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil
olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.
Cami görevlilerinin atanmaları
MADDE 12 – (1) İmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dışındaki
mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanırlar. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır.
(2) (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak şarttır.

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

(3) (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev
yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak gerekir.
Göreve başlama
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme
suretiyle atamalarda 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.
Seçimlere katılan personelin atanması
MADDE 14 – (1) 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa
eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev
yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir yere atanırlar.
Görev süresi sona eren personelin atanması
MADDE 15 – (1) Görev süresi sona eren ve aynı göreve yeniden atanamayan Din İşleri
Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve üyeleri
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 16 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Müftü ve il müftü yardımcılarının atanamayacağı yerler
MADDE 17 – (1) Müftü ve il müftü yardımcıları;
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il veya bu il’e bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet
ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye,
atanamazlar.
(2) Ancak, resmi nüfus kayıtlarına göre;
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı listede IV üncü grup kapsamında belirtilen
il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerleşim birimlerine,
b) Diğer grup kapsamında olan il ve bu illere bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i
aşan yerlere,
yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama Yeri, Yer Değiştirme, Gruplandırma, Sınıflandırma
Esasları ve Hizmet Süreleri
Temel ilkeler
MADDE 18 – (1) Temel ilkeler şunlardır:
a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ve hizmet gerekleri dikkate alınır.
b) Bu atamalarda, memurların grup ve sınıflar arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.
Kurumlararası geçiş
MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Başkanlık kadrolarına 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine uygun olarak geçmek isteyenler, atanacağı
kadronun ilgili mevzuatında aranan niteliklerini taşımak kaydıyla sözlü/yazılı sınav veya mülakat sonuçlarına göre atanabilirler.
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Yer değiştirme talebi
MADDE 20 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların
il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.
(2) Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde bu unvanla iki yıl çalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde
bulunamazlar.
Grup ve sınıflandırma
MADDE 21 – (1) İller; il müftüleri, il müftü yardımcıları, vaizler ve şube müdürlerinin
atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba
ayrılmış ve EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.
(2) İlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine
esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört sınıfa ayrılmış ve EK-2 sayılı listede
gösterilmiştir.
Grup ve sınıf hizmet süreleri
MADDE 22 – (1) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü saklı kalmak
üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç
yıl uzatılabilir.
(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.
Grup ve sınıf hizmetinde atama yeri ve yer değiştirme genel şartları
MADDE 23 – (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi
personelin de bütün sınıflarda çalışması esastır.
(2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar, çalışmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan son
görev yaptığı ilin ilçelerine atanamazlar.
(3) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel
bu yerlerdeki asgari görev süresini tamamlamadan 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamaz, görevlerinden feragat ederek durumlarına
uygun diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde
38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanabilirler.
Bayan vaizler hakkında bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan, aile birliği mazereti sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için ayrıca eşlerin
aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine ilişkin hüküm uygulanmaz.
(4) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin görev ve/veya yer değiştirme durumlarının
değerlendirilmesinde EK-4, EK-5 ve EK-5/A formları dikkate alınır.
Grup hizmetlerinde yer değiştirme özel şartları
MADDE 24 – (1) İl müftülerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara
göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer
grup illere atanabilir.
b) İl müftüleri, bulunduğu yerdeki asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın hizmet gereği, aynı veya başka gruptaki illere veya Başkanlık vaizliğine, Başkanlık müftülüğüne
veya Başkanlık müşavirliğine atanabilir.
(2) İl müftü yardımcılarının atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre
yapılır:
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı
atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il
müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.
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b) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.
c) Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olanlar, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir.
İlçe müftülerinin yer değiştirme özel şartları
MADDE 25 – (1) İlçe müftülerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara
göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan
ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir.
b) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olması esastır.
c) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı
ilçelere atanabilir.
Vaiz ve şube müdürlerinin yer değiştirme özel şartları
MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü
kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.
b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha
önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.
(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dışındaki ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini
tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya
ikinci sınıf ilçelerine atanabilir. Aile İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ile
cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.
b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu
bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.
Yurt dışı sürekli görevden dönen personelin atanması
MADDE 27 – (1) Yurt dışı sürekli görevden dönen grup ve sınıf hizmetine tabi personel, yurt içinde tekrar aynı unvanlı görevlere atanmak istemeleri halinde, ayrıldıkları grup veya
sınıftaki hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grup veya sınıftaki il veya ilçelere atanırlar. Ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamış olanlar ise, durumlarına uygun il veya
ilçelere atanabilirler.
(2) Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen
il müftüsü dışındaki grup ve sınıf hizmetine tabi personelden yurt içi göreve dönenler, önceki
görevlerine atanmak istediklerinde, dördüncü grup illerde ve dördüncü sınıf ilçelerde asgari
hizmet süresini tamamlamamış iseler bu grup/sınıf il ve ilçelere atanırlar.
(3) Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri, birinci grup/sınıf illerde veya ilçelerde; artan
süreler ise bir alt grup/sınıf illerde veya ilçelerde geçirilmiş sayılır.
Grup ve sınıf hizmetinden sayılan süreler
MADDE 28 – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin grup ve sınıf hizmetinden
sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin
tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
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b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan
durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak
geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura
vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin grup veya sınıf hizmetinden sayılır.
Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayacak süreler
MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen süreler grup ve sınıf hizmetinden sayılmaz:
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen
süreler.
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Grup ve Sınıf Hizmetine Tabi Olmayan Personelin Yer Değiştirme Esasları
Camilerin gruplandırılması
MADDE 30 – (1) Cami ve mescitler aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
a) (A) Grubu camiler: Selatin Camii, Ulu Camii, Merkez Camii olarak nitelenen ve asgari dört cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.
b) (B) Grubu camiler: Bulunduğu bölge, il veya ilçede tanınan ve en fazla dört cami
görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.
c) (C) Grubu camiler: İl, ilçe, belde merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde bulunan
ve iki cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.
ç) (D) Grubu camiler: (A), (B) ve (C) grubu camilerin özelliklerini taşımayan ve bir
cami görevlisine ihtiyaç duyulan cami ve mescitlerdir. Ancak bu grupta yer alan il, ilçe ve belde
merkezlerindeki camilere ihtiyaç halinde iki cami görevlisi verilebilir.
d) (E) Grubu camiler: Dönemsel olarak ibadete açık olan cami ve mescitlerdir.
Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlerinin hizmet süresi
MADDE 31 – (1) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlerinin bulundukları yerde görev süresi üç yıldır. Bu süre her üç yılda bir değerlendirme yapılarak dokuz
yıla kadar uzatılabilir.
Taşra teşkilatında şeflerin hizmet süresi
MADDE 32 – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan taşra teşkilatında görev yapan
şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri beş yıldır. Hizmetin gerekleri, özellikleri ile son
görev yerlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık
göstermesi hususları dikkate alınarak, beş yıllık hizmet süresi sonunda görev yerleri değiştirilir.
Bu süre Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir.
İl içi veya il dışı yer değiştirmeler
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 20, 35, 36, 38 ve 40 ıncı maddelerinde zikredilen
sebeplerle il içi yer değiştirmeler; il müftüsünün teklifi üzerine,
(2) Bu Yönetmeliğin 20, 35, 36, 38 ve 40 ıncı maddelerinde zikredilen sebeplerle yapılacak olan iller arası yer değiştirmeler; illerde il müftüsünün teklifi, ilçelerde kaymakamların
teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine,
(3) İlçede bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde kaymakamların
teklifi; ilde bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde ise ihtisas/eğitim merkezi müdürlerinin teklifi üzerine,
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elektronik ortamda Başkanlık izni alındıktan sonra vali veya vekilinin onayı ile gerçekleşir.
MBSTS puanının belirlenmesi
MADDE 34 – (1) İl ve ilçe müftülüklerince ilan edilen boş cami kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanmak için müracaat edeceklerde, cami gruplarına göre aranacak MBSTS
taban puanı Başkanlıkça belirlenir.
Cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı yer değiştirmeleri
MADDE 35 – (1) Cami görevlilerinin mazeret, süre ve karşılıklı yer değiştirme talepleri
dışında kalan isteğe bağlı atanmaları Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümlerine
göre yapılır.
(2) Kur’an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı atanmaları aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Kur’an kursu öğreticilerinin mazeret, süre ve karşılıklı yer değiştirme talepleri dışında
kalan isteğe bağlı atanmalarında, EK-6 formda yer alan puanlama esas alınır. Mazerete binaen
yapılacak yer değiştirmelerde de EK-6 formdaki puanlama esas alınabilir.
b) İl müftülükleri tarafından münhal Kur’an kursu öğreticisi kadroları her yıl Temmuz
ayında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) üzerinden sisteme girilir. Yer değiştirme talebinde bulunacak personele 01-15 Ağustos tarihleri arasında on tercih yaptırılır.
c) Yer değiştirmeler her yıl 15-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Gereği Yer Değiştirme Usul ve Esasları
Hizmet gereği görev veya yer değiştirme
MADDE 36 – (1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer
değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme,
aşağıdaki hallerde yapılır:
a) Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması.
b) Haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması.
c) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme
imkânı verilmesi.
ç) Çeşitli sebeplerle görev veya görev yerinin ortadan kalkması.
d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il müftülerinin yerlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması.
(2) İl ve ilçe müftüleri ile müftü yardımcılarının, görev veya görev yerlerinin birinci
fıkranın (ç) bendinde belirtilen sebeple, atanmaları gereken grup ve sınıfta münhal yer bulunmaması halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.
(3) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, teknisyen, şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki
personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle görevlerinin veya yerlerinin değiştirilmesi gereken
hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce,
İl müftülüğü sınav kurulunun görüşü alınır ve yapılacak işlemin gerekçesinde bu görüş belirtilir.
(4) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlı kalmaksızın Başkan onayı ile naklen Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilir.
(5) Bölgelerin özelliği ve mevsimler itibariyle ikamet eden veya cemaat olmaması sebebiyle din hizmeti verilemeyen yerlerdeki cami görevlileri, mahallin ihtiyaçlarına göre il ve
ilçe merkezlerindeki camilerde görevlendirilebilir.
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(6) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlardan durumunu belgelendirenlerin yer değiştirmeleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.
(7) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı
ile belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin
20 nci maddesinde zikredilen sürelere tabi olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
Cami görevlilerinin mahalli hizmet gereği yer değiştirmeleri
MADDE 37 – (1) 36 ncı maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer
değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek
görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme
Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değiştirmelerini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:
a) Yer değiştirmeler aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde,
yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.
b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değiştirme
yapılabilir.
c) İl içi yer değiştirmeler bu Yönetmelikteki atama usulüne ilişkin hükümlerde belirtilen
esaslar dikkate alınarak valiliklerce; il dışı yer değiştirmeler ise Başkanlık tarafından yapılır.
İl içi yer değiştirmelerinden önce internet ortamında Başkanlıktan izin alınır.
Mazeret sebebiyle yer değiştirme
MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir:
a) Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer
değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu
çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu
tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak
sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın il veya ilçeye atanabilir.
b) Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Aile birliği mazeretine dayanarak yer
değişikliği memurun;
1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının
olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
2) Eşlerin her ikisinin de Başkanlıkta çalışıyor olması halinde, Başkanlığın daha fazla
hizmet ihtiyacı duyduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
4) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle
yapılabilir.
5) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin
kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği
yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir
hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür.
Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
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7) Müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin aile birliği mazereti sebebiyle nakil
isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları
gerekir.
8) Devlet Memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar aile birliği mazeretine bağlı olarak
yer değiştirme talebinde bulunamazlar.
c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine
dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında
bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca
işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, bir başka yere atanabilir.
(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış
olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını
tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.
Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
MADDE 39 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde
kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın Başkanlığın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan
bir defadan fazla yararlanılamaz.
(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer
değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının
engellilik durumuna uygun olması esastır.
(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler
uygulanır.
Karşılıklı yer değiştirme
MADDE 40 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanların il içinde; iki yılı tamamlayanların iller arası karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın
izni ile yerine getirilir.
(2) Bulunduğu grup veya sınıfta bir defa olmak üzere, grup veya sınıf hizmetine tabi
olanların aynı grup, sınıf ve unvanda olmak kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talepleri yerine
getirilebilir.
Yer değiştirme zamanı
MADDE 41 – (1) Grup ve sınıf hizmetine tabi olanlar ile dini yüksek ihtisas merkezi
müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet
gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında görev veya yer değiştirme istekleri, taleplerini Başkanlığa 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında ulaştırılmak şartıyla 1 Haziran - 31 Ağustos
tarihleri arasında yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.
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(2) Yer değiştirme müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atama ve yer değiştirme kurulu ve görevleri
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda
durumu değerlendirilecek personelin görev veya yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Genel Müdürleri,
Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile I. Hukuk Müşavirinden müteşekkil Atama ve Yer Değiştirme
Kurulu oluşturulur. Gündem konularına göre ilgili daire başkanı da Kurul toplantılarına katılır.
Sağlık mazereti sebebiyle görev veya yerleri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının görüşülmesinde bir tabibin Kurul toplantısına katılımı sağlanır.
(2) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;
a) Daha önce görevine son verilmiş olanlardan eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,
b) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,
c) Dosyaları Başkanlıkta bulunan personelden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına
veya kronik rahatsızlıklarına dair Eğitim Araştırma veya Üniversite hastanelerinden alınan heyet raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,
ç) Başkanlıkça değerlendirilmek üzere kurula sevkedilenlerin,
durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.
(3) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve
katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.
(4) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.
(5) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun yazışma iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Merkez personelin taşraya atanması
MADDE 43 – (1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim görmüş ve Başkanlık merkez teşkilatında;
a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde çalışmış olanlar il müftülüğüne,
dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezi müdürlüklerine,
b) Diyanet işleri uzmanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş
yıl çalışmış olanlar il müftülüğüne,
c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliği ve şube müdürlüğü görevlerinde en
az üç yıl çalışmış olanların il müftü yardımcılığına, ilçe müftülüğüne veya vaizliğe,
bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın
atanabilirler.
(2) Merkez teşkilatı birimlerinde tecrübe edinmiş personel ile norm kadro fazlası personel, ihtiyaç durumları gözetilerek taşra teşkilatında görevlendirilebilir veya buralara atanabilir.
Eşdeğer kadrolar
MADDE 44 – (1) Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ile daha alt
düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe olarak belirlenmiştir:
a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman
vaiz.
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b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz,
cezaevi vaizi, murakıp.
c) Üçüncü kademe: Başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi.
ç) Dördüncü kademe: APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, uzman imam-hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi, baş müezzin-kayyım, tabip, diş tabibi.
d) Beşinci kademe: Öğretmen, sosyolog, psikolog, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci,
istatistikçi, astronom, mühendis, mimar, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi,
programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire,
sağlık teknisyeni, laborant, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.
e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma
memuru, santral memuru, daktilograf, şoför.
f) Yedinci kademe: Yardımcı hizmetler sınıfı personeli.
(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlar aranmaksızın sınavsız
atama yapılabilir. Personelin talebi halinde imam-hatipler müezzin kayyım; murakıp ve Kur’an
kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin kayyım; vaizler Kur’an kursu öğreticisi, imamhatip veya müezzin kayyım; il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise şube müdürü, vaiz,
Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip veya müezzin kayyım kadrolarına ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlara tabi olmaksızın atanabilirler.
(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan eğitim görevlisi, şube müdürü, öğretmen,
şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına geçişlerde Başkanlıkça yapılacak
sınavla atama yapılabilir.
Kazanılmış haklar
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca
atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı yerdeki cami görevlilerinin yer değiştirmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 37 nci maddedeki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş yılını tamamlayanların yer
değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki
süreye göre zorunlu yer değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin
hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas alınır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personelin görevde yükselme veya unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
Başkanlık teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlı kadrolara görevde
yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara, aynı veya başka hizmet
sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,
d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,
e) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,
f) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
g) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas
ve eğitim merkezi müdürlüklerini,
ğ) Unvan değişikliği: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından unvan değişikliği sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,
h) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselmeye tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi görev grupları
aşağıda belirtilmiştir.
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü, yayınevi satış müdürü,
2) Şef, musahhih, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı,
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b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı,
2) Vakit hesaplama uzmanı, araştırmacı, sivil savunma uzmanı,
c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru,
veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter, şoför,
d) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi.
Unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; avukat, mühendis, mimar, astronom, sosyolog, mütercim, programcı, istatistikçi, kütüphaneci, tekniker, biyolog, laborant, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, hemşire, grafiker, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı,
ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, teknik ressam ve teknisyen unvan değişikliğine
tabi kadrolardır.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme veya unvan değişikliği
sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi
kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak.
b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik
taşımak.
c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara
atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü olarak atanabilmek için;
1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en
az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için
en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,
b) Yayınevi satış müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında şef olarak en az beş yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev
yapmış olmak,
c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Son üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında en az
on yıl süre ile görev yapmış olmak,
ç) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az
beş yıl görev yapmış olmak,
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d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu
belgesine sahip olmak,
3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,
e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,
3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,
f) Vakit hesaplama uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;
1) Başkanlıkça belirlenecek alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,
g) Çözümleyici olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
3) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,
4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
ğ) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar
kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,
3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
h) Musahhih olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
ı) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için;
1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar
kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,
i) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru,
mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
j) Şoför olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Sınıfı Başkanlıkça belirlenecek sürücü belgesine sahip olmak,
3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,
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c) Mütercim olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar
için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir belgeye sahip olmak,
3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,
ç) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;
1) Alanıyla ilgili dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
d) Tekniker, sağlık teknikeri ve biyolog olarak atanabilmek için;
1) Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,
e) Programcı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
4) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak iki yıl çalışmış
olmak,
f) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir,
kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almış olmak,
3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,
g) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri
sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar,
Başkanlığın kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Başkanlık tarafından uygun görülen tarihlerde gerçekleştirilir.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Başkanlık personeli başvurabilir.
(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların
sınıfı, unvanı ve sayısı, başvuru şartları ve şekli, sınav konuları ile sınava ilişkin gerekli görülen
diğer hususlar yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla ilan edilen kadrolar için aranan şartları taşıyan
personel, ilan edilen farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.
(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.
(6) Başvuruların Başkanlık merkezine yapılması halinde, başvurular İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğünce incelenir. Taşra teşkilatı aracılığıyla yapılan başvuruların incelenmesi
başvurunun yapıldığı taşra teşkilatı ilgili birimi tarafından yapılır. Aranan şartları taşıyanlar
Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.
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(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlara başvurular duyuruda belirtilen şekilde yapılır. Duyuruda belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular
dikkate alınmaz.
(8) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumludur.
(9) Sınav başvurularında adayın beyanı esastır. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her
aşamasında aday tarafından sınav başvurusu esnasında beyan edilen hususlarda belge talep
edebilir.
(10) Eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler.
Sınav kurulu
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri
yürütmek üzere, beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü temsilcileri ile
Başkan tarafından belirlenecek üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç halinde kurula üniversitelerden
veya kurum dışından kamu görevlileri arasından üye alınabilir. Ayrıca, kurul için iki yedek üye
belirlenir.
(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.
(3) Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.
(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.
(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Sınav Kurulu;
a) Yazılı ve/veya sözlü sınavların yapılması,
b) Yazılı sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması,
c) Sınav konularının belirlenmesi,
ç) Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması
ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki görevler sınav kurulunun kararı ve Başkanlık
onayı ile oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla yürütülebilir. Bu komisyonlar bir başkan ile
en az iki en çok dört üyeden oluşur.
Sınav
MADDE 13 – (1) Görevde Yükselme sınavı şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevler için yazılı ve sözlü; diğer görevler için yazılı olarak yapılır. Unvan değişikliği
sınavı ise yazılı olarak yapılır.
Yazılı sınav
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlık tarafından yapılabileceği
gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından
birine yaptırılabilir.
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(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin
konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.
(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevler için
yapılan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının
beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son adayla aynı
puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.
(2) Adaylar, 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 adayın sözlü sınav puanı tespit edilir.
(3) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 16 – (1) Başarı sıralamasında, sadece yazılı sınav yapılanlar için yazılı sınav
puanı yüksek olana, hem yazılı hem sözlü sınav yapılanlar için her iki sınavın aritmetik ortalaması yüksek olana öncelik verilir. Bu puanların eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olana,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,
başarı sıralamasında öncelik verilir.
(2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olduğu halde kadro yetersizliği nedeniyle atanamayanlardan en fazla ilan edilen
kadro sayısı kadarı yedek olarak belirlenebilir.
Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz
MADDE 17 − (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz
gün içinde Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sınav sorularına ve sonuçlarına, sınav sorularının ve sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde imzalı dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç
on iş günü içinde sınav kurulunca, soruların başka bir komisyon tarafından hazırlanması halinde
sınav sorularına itirazlar bu komisyonca, sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde sınav
sonuç itirazları sınavı yapan kurumca incelenerek sonucu adaya bildirilir.
(3) Sınav sorularının ve sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde sınavı
yapan mercie ulaştırılmayan itirazlar, dilekçe sahibine ait kimlik ve iletişim bilgilerini içermeyen itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmaz.
(4) Sınav kurulunca hatalı olduğu tespit edilen sorular tüm adaylarca doğru yapılmış
kabul edilir.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 18 – (1) İlan edilen kadrolara başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip
başarı sıralamasına göre atama yapılır.
(2) Atamaların tercih yoluyla yapılması durumunda başarı sıralaması esas alınarak ilgili
personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
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(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara 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.
(4) Aylıksız izinde olanlar hariç, ataması yapılanlardan mevzuatta öngörülen süre içinde
yeni görevine başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği 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.
(6) Başkanlık personelinden doktora öğrenimini bitirenler bu Yönetmelik kapsamında
atanacakları kadro için ön görülen öğrenim ve hizmet şartını taşımaları kaydıyla uzman veya
aynı düzey görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.
(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey
kadrolara sınavsız atanabilirler.
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Kazanılmış haklar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca
atanmış olanlar ile atama süreci başlatılanların kazanılmış hakları saklıdır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle
iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde bu Yönetmeliğin
8 inci maddesinin uygulaması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”nin adı “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 2 nci maddesinin
birinci fıkrasında, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (g), (k), (m), (p), (ş), (t), (çç), (dd),
(ğğ) ve (hh) bentlerinde, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, üçüncü bölümünün başlığında, 8 inci maddesinin başlığı ile birinci, ikinci, üçüncü fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasında, 12 nci maddesinin
başlığı ile birinci fıkrasında, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 16 ncı maddesinin birinci,
üçüncü ve beşinci fıkralarında, 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Yönetmelik ekleri
içerisinde geçen “yüzeysel” ibareleri; “yerüstü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yerüstü suların sınıflandırılmasına yönelik değerlendirme, 11/2/2014 tarihli ve
28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine
Dair Yönetmelik kapsamında yapılan izleme neticelerinden elde edilen veriler doğrultusunda,
ek-5’teki kriterler kullanılarak, ek-2’deki Yerüstü Su Kütlelerinin Sınıflandırma Şemasına göre
yapılır.”
“(5) Su kütlelerinin sınıflandırılması, Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine
Dair Yönetmelik ek-1 parametrelerine göre izleme yapılıncaya kadar, ek-5’te verilen kalite kriterlerine göre yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kıyı ve geçiş sularının trofik seviyeleri, ek-6’da yer alan tablo 7 ve tablo 8’e göre
belirlenir.”
“(2) Göl, gölet ve baraj rezervuarlarının trofik seviyeleri ek-6’da yer alan tablo 9’da
verilen sınıflandırmaya göre belirlenir.”
“(5) Balık yetiştiriciliği tesislerinin, su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği, oligotrofik
veya mezotrofik gölet veya baraj göllerinde faaliyet göstermesi esastır. Balık yetiştiriciliğinin
yapıldığı alanların su kalitesi Bakanlıkça izlenir ve değerlendirilir. İzleme neticesinde Bakanlıkça gerekli görülmesi hâlinde gölet veya baraj gölünün özümleme kapasitesi belirleninceye
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kadar yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesislerinin faaliyet göstereceği alanda, su kalite parametreleri Bakanlıkça belirlenecek esaslara uygun şekilde ölçülür. Ölçüm neticeleri, ek-6’da
yer alan tablo 9’a göre Bakanlıkça değerlendirilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ek-2’sinin (A) fıkrasının üçüncü paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Çevresel Kalite Standartları belirleninceye kadar ek-5’teki standart değerlere göre renk
esas alınarak yapılacak sınıflandırma tablo 1’deki gibidir:”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ek-2 (B) (B-1)’deki “Yüzdelik değer hesaplamalarında,
seçilen istatistiksel yönteme bağlı olarak gerekli asgari veri sayısı ile sıra numarası formülleri
farklılık göstermektedir. Bu yöntemlerde kullanılan yüzde kesri ve yüzdelik değer formülleri
tablo 2’de verilmektedir. Veri sayısı 10’dan az olduğunda yüzde değer hesabı yapılmaz, verilerin aritmetik ortalaması alınarak kategori belirlenir.” ifadesinden önce gelmek üzere aşağıdaki
açıklama ilave edilmiştir.
“Su kalitesi veri setlerinde % 90 veya % 95 ihtimalle aşılmayacak değerin belirlenmesi
maksadıyla verilen istatistiksel yöntemler uygulanır ve belirlenen değerin üzerindeki veriler
veri seti dışında bırakılır. Kalan verilerin aritmetik ortalaması sınıflandırmaya esas teşkil eder.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek-5’inde yer alan tablo-5 başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek-5’inde yer alan tablo-6 başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ek-6’sı yürürlükten kaldırılmış; mevcut ek-7’si aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer ekleri teselsül ettirilmiştir.
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MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık
Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BYK-MER) kuruluş, işleyiş ve görevlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini (BYK-MER),
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda yer almaktadır:
a) Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan şiddet, saldırganlık, suç, terör,
kan davaları, töre ve namus cinayetleri, ailenin çözülmesi, bireyselleşme, sosyal dışlama, ötekileştirme, sosyal çözülme, aile içi çatışmalar, uyuşturucu kullanımı ve intihar eğilimlerinin
neden ve sonuçlarına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak; bunlarla mücadeleye yönelik tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. Bireylerin ve toplumun söz konusu olgular karşısında daha
yapıcı, müzakereci, başkalarının haklarına saygılı olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak; bu
yönde projeler geliştirmek ve uygulamak.
b) Uluslararası, ulusal, toplumsal gruplar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve kişiler arası
düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların yapıcı/barışçı çözümü için kuramsal ve uygulama düzeyinde
araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.
c) Her çeşit (resmi, özel) kurum ve kuruluşta yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesine ve çözümüne yönelik kuramsal ve uygulama düzeyinde faaliyetlerde bulunmak, projeler
üretmek ve yürütmek.
ç) Eğitim kurumlarında “akran arabuluculuğu” sisteminin kurulması yönünde kurumsal
ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek.
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d) Kurum ve kuruluşlarda (üniversiteler, işyerleri, okullar, dershaneler, sağlık kuruluşları, sosyal güvenlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları, mahkemeler, ceza infaz ve rehabilitasyon kuruluşları ve benzeri) barış yapıcı davranışların kazanılması için; “müzakere kültürü”,
“anlaşmazlıkların dönüştürülmesi”, “barış eğitimi” ve “pozitif sosyal tutum” konularında eğitim
programlarını hazırlamak ve uygulamak.
e) Kültürler arası/gruplar arası/kişiler arası anlaşmazlık ve çatışma çözüm teorilerinin
geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün bilişsel, duyuşsal ve davranışsal
olarak yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, uygulamak ve yaygınlaştırmak.
f) İnsan hakları, çocuk hakları, kadın hakları bağlamında demokratik vatandaşlık bilincinin yaygınlaştırılabilmesi için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, uygulamak.
g) Giderek artan aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal
dışlamayı azaltıcı/önleyici yönde kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler üretmek, yürütmek.
ğ) Farklı inanç, düşünce ve kültür grupları arası ilişkilerde, vatandaş-devlet ilişkilerinde
güven arttırıcı çalışmalar yapmak, bu ilişkilerin demokratik zeminine yönelik sosyal ve bilimsel
çalışmalar yapmak; çok dillilik, dinlilik ve kültürlülük bağlamındaki toplumsal zenginlikleri
koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak; farklılıklara saygı bilincini güçlendirmek ve toplumsal farklılıkları birlikte yaşama kültürünü inşası açısından bütünleştirici çalışmalar yapmak.
h) Aile, komşuluk, akrabalık, yardımlaşma, dayanışma, hayırseverlik, gönüllülük gibi
toplumsal değerleri güçlendirici çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacına uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşmazlık çözümü, arabuluculuk, müzakere becerisi, barış çalışmaları, iletişim becerileri ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapmak,
projeler üretmek/yürütmek; yürütülmekte olan projelere ortak olmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim
yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği
yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde (üniversiteler, işyerleri, okullar, sağlık kuruluşları,
sosyal güvenlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları, mahkemeler, ceza infaz ve rehabilitasyon
kuruluşları için) anlaşmazlık çözüm programları/modelleri geliştirmek, uygulamak.
c) Merkezin amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan projelere katılmak.
ç) Merkezin amacı doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kanuni arabuluculuk, akran arabuluculuğu, müzakere, anlaşmazlık çözümü, anlaşmazlıkların dönüştürülmesi, diyalog, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, birlikte yaşama kültürü, çoğulculuk, barış eğitimi, etkili iletişim ve benzeri çalışma konularıyla ilgili ders, kurs, konferans, seminerler verilmesini sağlamak, sempozyum, çalıştay, kongre ve sertifika programları düzenlemek, anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.
d) Okulların gerçek hayatla bütünleşik ve güvenli alanlar olması amacıyla, etkin bir
öğrenci danışmanlığı ve akran arabuluculuğu sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için
üniversitelere, örgün, yaygın eğitim-öğretim kurumlarına kuramsal ve uygulamalar düzeyinde
destek vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, proje üretmek/yürütmek.
e) Merkezin amacı doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın
etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık
ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
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f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya
çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
g) Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, kurum dışından ulusal ve uluslararası
düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden yararlanmak.
ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek
ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca
karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak
Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Merkez çalışmalarının gereği Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından, Merkezde
müdür yardımcıları görevlendirebilir. Müdür yardımcıları Merkezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanı ya da uzmanlardan veya kurum dışından Merkezin
çalışma konularında uzmanlığı/yayınları bulunan kişilerden görevlendirilir. Müdür yardımcıları
gerekli hallerde Müdür yerine vekâlet eder.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Üniversite öğretim elemanlarından
Rektör tarafından görevlendirilecek kişilerden oluşmak üzere en az beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görevlendirme süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.
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c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak
üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi ve Merkez Yönetim
Kurulu kararı ile Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile karar alınır.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) Başka kurum/kuruluş ve kişilerle ihtiyaç duyulan yakınlık, tanıtım, işbirliği sağlanması hususunda katkı vermek; Merkezin amacını gerçekleştirmeye yönelik plan, program, strateji ve faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
Merkez birimleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere Proje Geliştirme Birimi, Yayın Birimi, Saha Araştırmaları Birimi, Halkla İlişkiler Birimi gibi sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir.
(2) Birimler, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birimler Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir birim başkanı sorumluluğunda iş görür. Birimler, ilgi
alanlarına giren ve Merkez Yönetimince verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak
Müdürlüğe raporlar hazırlar, önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim
Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, birimlerin faaliyetlerini izler ve
denetler. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör
bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Sanko Üniversitesinden:
SANKO ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alım
ve satımı ile kiralama, taşıma ve inşaat işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; personel istihdamı ve geçici görevlendirmesi suretiyle
hizmet alımı hariç olmak üzere, SANKO Üniversitesi ve tüm birimlerinin yurt içinden ve yurt
dışından yapılacak alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerinin yapılması
veya yaptırılması işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 154 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Genel Sekreter: SANKO Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) İhale: Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapım işinin seçilecek birisi üzerine ihale
edildiğini gösteren ve bu kişide kaldığının onaylanması ile tamamlanan, sözleşmeden önceki
işleri,
ç) İlgili birim: SANKO Üniversitenin alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve
benzeri işlerinin yapılacağı ilgili birimlerini,
d) Kontrol ve kabul komisyonu: Başkan tarafından görevlendirilen, satın alınan mal
veya hizmetin, ihale veya satın alma şartlarına uygunluğunu kontrol ve kabul eden komisyonu,
e) Müdür veya müdürlükler: SANKO Üniversitesi bünyesindeki müdür veya müdürlükleri veya koordinatörleri,
f) Mütevelli Heyeti: SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Satın alma birimi: Üniversitenin alım veya ihale işlemlerini yürüten birimini ve/veya
yetkilisini,
h) Satın alma ve ihale komisyonu: Başkan tarafından görevlendirilen, satın alınacak
mal veya hizmetin satın alma ve/veya ihale işlemlerini yürüten komisyonu,
ı) Satın alma ve satım: Taşınır ve taşınmaz malların, her türlü ihtiyaç mallarının, hizmet
ve ayni hakların alım ve satımını,
i) Sözleşme: Yüklenici veya tedarikçi ile Üniversite arasında yapılan yazılı anlaşmalar
ile gerçek veya tüzel kişilerle süresiz ve/veya devamlılık arz eden abonelik ve benzeri anlaşmaları,
j) Şartname: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari
esas ve usullerini gösteren belgeleri,
k) Tahmin edilen bedel: Bu Yönetmelik kapsamına giren işler için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen bedeli,
l) Talep sahibi: Mal veya hizmet alımı veya satımı ile kiralama, taşıma veya inşaat işlerinin yapılması talebinde bulunan kişiyi,
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m) Tedarikçi: Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen bedel karşılığında işi üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,
n) Uygun bedel: Yetkili organca referans, dayanıklılık, fiyat, kalite, teknoloji, kullanım
özellikleri, tecrübe ve benzeri kriterler açısından yapılacak araştırma veya teklif alma suretiyle
bulunan bedel üzerinden yapılacak pazarlık sonucu oluşan bedeli veya bedel tahmini yapılamayan işlerde teklif edilen bedellerden uygun bulunanını,
o) Üniversite: SANKO Üniversitesini,
ö) Yapım: İnşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,
p) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamına giren yapım işini üstlenen gerçek veya tüzel
kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve Satım İlkeleri, Yetkili Organlar ve
Organların Çalışma Şekline İlişkin Esaslar
Satın alma ve satım ilkeleri
MADDE 5 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre temin edilir veya yaptırılır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Üniversite yararının gözetilmesi esastır.
Satın alma ve ihale yetkilisi
MADDE 6 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm satın alma ve ihale işleri, Mütevelli
Heyetin, her öğretim yılı başında onaylayacağı bütçe ve esaslar çerçevesinde, Başkanın vereceği onay ile gerçekleştirilir ve kesinleştirilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan veya bu Yönetmelik
kapsamı dışındaki her türlü mal veya hizmet alımı veya yapım işleri Başkanın onayı alınarak
yapılabilir.
(3) Bütçesi veya ödeneği olmayan satın almalar veya ihaleler Başkanın onayı ile yapılabilir.
(4) Başkan bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini, dilediği kişi ya da kişilere, kısmen
veya tamamen birlikte veya ayrı ayrı devredebilir.
Satın alma ve ihale komisyonu
MADDE 7 ‒ (1) Satın alma ve ihale komisyonu, süreli veya süresiz olarak, tüm işlemler
için yetkili olmak veya bir veya birden fazla işlem için yetkili olmak üzere, birden fazla üyeden
oluşacak şekilde Başkan tarafından oluşturulur ve görevlendirilir. Başkan, yapılacak iş konusunda uzmanlığı olan üye veya üyeleri komisyona atayabilir. Başkan dilediği zaman komisyon
üyelerini kısmen veya tamamen görevden alabilir veya değiştirebilir.
(2) Satın alma ve ihale komisyonu kararında, Başkanın satın alma veya ihaleyi onaylayabilmesi için gerekli ve/veya Başkanın istediği bilgiler bulunur.
Kontrol ve kabul komisyonu
MADDE 8 ‒ (1) Kontrol ve kabul komisyonu, satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan
işlerin, alım veya ihale koşullarına uygunluğunu denetlemek, geçici ve kesin kabullerini yapmak üzere, süreli veya süresiz olarak, tüm işlemler için yetkili olmak veya bir veya birden fazla
işlem için yetkili olmak üzere, birden fazla üyeden oluşacak şekilde Başkan tarafından oluşturulur ve görevlendirilir. Başkan yapılacak iş konusunda uzmanlığı olan üye veya üyeleri komisyona atayabilir. Başkan dilediği zaman komisyon üyelerini kısmen veya tamamen görevden
alabilir veya değiştirebilir.
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(2) Kontrol ve kabul komisyonu kararında, satın alınan mal veya hizmetin, satın alma
ve ihale komisyonu kararında geçen vasıflara uygun olduğu açıkça belirtilir ve Başkanın ihaleyi
onaylayabilmesi için gerekli ve/veya Başkanın istediği bilgiler bulunur.
Komisyonların çalışma şekli
MADDE 9 ‒ (1) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(2) Komisyon başkanı ve üyeleri komisyon çalışmalarına katılmak zorundadır. Komisyon başkanı ve üyelerinin; resmî görevli, izinli veya raporlu olmaları nedeniyle komisyon toplantılarına katılamayacağı durumlarda, Başkan bunların yerine yeni üyeler atayabilir.
(3) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmediği takdirde, komisyon kararları Başkanın onayı
ile kesinleşir ve yürürlüğe girer. Başkanın onaylamadığı komisyon veya satın alma kararları
yürürlüğe girmez, uygulanmaz ve ödemesi yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Usulleri ve Uygulanacak Esaslar
Uygulanacak usuller
MADDE 10 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında
veya ihalelerde aşağıda belirtilen usuller uygulanır:
a) Sözleşmeli tedarikçilerden satın alma usulü; satın alma komisyonu veya satın alma
birimi tarafından teklif edilip, Başkan tarafından onaylanmış olup, tüm tedarik şartları sözleşme
ile belirlenmiş mal veya hizmetin, sözleşme yapılmış kişilerden, sözleşme koşullarında, satın
alma birimi tarafından satın alınmasıdır.
b) Doğrudan temin usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin özelliklerine göre
ihtiyaçların, satın alma ve ihale komisyonu veya satın alma birimi tarafından, davet edilen istekli veya isteklilerle fiyatın ve diğer şartların, görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.
c) Teklif isteme usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin, fiyatı ve diğer şartları
hakkında istekli tarafından teklifte bulunması suretiyle yapılmasıdır.
ç) Pazarlık usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin, fiyatı ve diğer şartlarının
isteklilerle görüşülerek en uygun teklif sahibine verilmesidir.
d) Açık eksiltme ve artırma usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin, ihaleye
teklifte bulunan kişiler arasında yapılan, birbirini izleyen tekliflerden sonra, satın alma ve ihale
komisyonu tarafından uygun bulunan fiyatı teklif eden kişiye verilmesidir.
(2) Her bir satın alma veya ihale için satın alma usullerinden hangisinin uygulanacağına
Başkan karar verir.
(3) Bu Yönetmelikte yer alan usuller haricinde, tatbik edilecek usuller, şekil ve şartları
Başkan tarafından ayrıca belirlenir.
(4) Acil durum ve zorunluluk arz eden satın alma işlemleri, Başkanın yazılı ya da bunun
mümkün olmaması durumunda, daha sonra yazılı onayı alınmak kaydıyla, mümkün olan en
hızlı iletişim aracıyla alınan onayıyla, ilgili satın alma birimi tarafından doğrudan yapılabilir.
Sözleşmeli tedarikçilerden satın alma
MADDE 11 ‒ (1) Başkan tarafından farklı bir usul ile alınmasına karar verilmemiş olması kaydıyla, sözleşme yapılmış veya abone olunmuş tedarikçilerden alınacak mal veya hizmetler, tutarına bakılmaksızın sözleşme koşullarında, satın alma komisyonu kararına gerek kalmaksızın, satın alma birimi tarafından doğrudan satın alınabilir.
(2) Sözleşmeli veya abone olunan tedarikçiden talep edilen mal veya hizmetin sipariş
ve sözleşme şartlarına uygunluğu satın alma birimince ve/veya ilgili birimce kontrol edildikten
sonra, kontrol ve kabul komisyonu kararına gerek kalmaksızın ilgili birim veya talep sahibi
tarafından teslim alınabilir.
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Doğrudan temin
MADDE 12 ‒ (1) Satın alma bedeli Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan ve
Başkan tarafından farklı bir usul ile alınmasına karar verilmemiş, aşağıda belirtilen alımlar,
doğrudan temin usulüyle, satın alma komisyonu kararına gerek kalmaksızın, satın alma birimi
tarafından gerçekleştirilebilir:
a) Yurt içinde veya yurt dışında, ihtiyacın sadece tek bir gerçek veya tek bir tüzel kişi
tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği ve bu durumun Başkan tarafından onaylandığı
mal veya hizmet alımları,
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve bu durumun Başkan tarafından onaylandığı mal veya hizmetlerin
asıl sözleşmeye dayalı olarak ilk alımın yapıldığı gerçek veya tüzel kişiden alımlar,
c) Temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve benzeri mal veya hizmet alımları,
ç) Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulunmayan veya acil durumlarda kullanılacak
olan sarf malzemelerinin alımları,
d) Akademik veya idarî personelin, konaklama, iaşe, ibate, seyahat giderleri, medyaya
verilen ilan veya duyurular, yedek parçalar, güvenlik ve temizlik işleri, gıda gibi olağan mal
veya hizmet, küçük donanım veya yazılım alımları,
e) Öğrenci veya personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetler ve benzeri faaliyetlerle ilgili mal veya hizmet alımları.
(2) Doğrudan temin edilen mal veya hizmetin sipariş ve sözleşme şartlarına uygunluğu
satın alma birimince ve/veya ilgili birimince kontrol edildikten sonra, kontrol ve kabul komisyonu kararına gerek kalmaksızın mal veya hizmet ilgili birimi veya talep sahibi tarafından teslim alınabilir.
Satın alma ve ihale işlerinde uygulanacak esaslar
MADDE 13 ‒ (1) Satın alma ve ihale işlerinde, tahmin edilen bedelin veya keşif bedelinin tespiti Başkan tarafından görevlendirilen satın alma ve ihale komisyonu tarafından
yapılır.
(2) Satın alınacak mal veya hizmetin satıcı firması tek değilse birden fazla firmadan
teklif alınması esastır.
(3) Alım veya ihale işlerinde fiyat kriterine ek olarak, referans, yetkinlik, garanti şartları,
kalite, teknoloji, kullanım özellikleri, dayanıklılık, tecrübe ve ödeme koşulu, istenilen zamanda
teslim ve bakım şartlarını taşıma, en ucuz yerine en uygun teklifte bulunma ve benzeri koşullar
tercihte göz önünde bulundurulabilir.
(4) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet veya yapım işlerinin belirlenen usullerle
gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın alma
işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımından, sözü edilen ilave alım ve işler Başkanın onayı ile aynı fiyattan ve teklif alınmadan devam
ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif alınması zorunlu değildir, satın alma
aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler, İhale Kararları
Satın alma talepleri
MADDE 14 ‒ (1) Mal veya hizmet talebi, ilgili bölüm ve/veya yöneticisi tarafından
yazılı olarak veya elektronik ortamda satın alma birimine yapılır. Satın alma birimi, öncelikle
bu talebi Rektör ve Genel Sekreterin onayına sunar, Rektör ve Genel Sekreter tarafından da
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uygun bulunan satın alma talebini, bu talep için görevlendirilecek satın alma ve ihale komisyonunu ve satın alma usulünü Başkanın onayına sunar. Satın alma birimi, Başkan tarafından
onaylanmış satın alma talepleri hakkında, talep olunan mal veya hizmetin alınması için piyasa
araştırması yaparak tedarikçi listesini oluşturur ve satın alma ve ihale komisyonuna sunar. Tedarikçi listesinde, tedarikçi gerçek veya tüzel kişilerin isimleri, teklif ettikleri fiyatları, ödeme
koşulları, teknik veriler ve benzeri diğer bilgiler yer alır. Satın alma ve ihale komisyonu; fiyat,
kalite, temin ve garanti şartları, referans, teknoloji, kullanım özellikleri, dayanıklılık, tecrübe
ve benzeri hususları dikkate alarak satın alma birimince oluşturulan veya gerek görmesi halinde; Başkanın resen ya da satın alma birimine bilgi vermek suretiyle satın alma ve ihale komisyonunun ilave edeceği tedarikçi veya tedarikçiler neticesinde oluşan tedarikçi listesindeki en
uygun ürün için, satın alma onayında belirtilen usul ile satın alınmasına karar verir ve bu kararı
Başkanın onayına sunar.
(2) Başkan yukarıdaki usullere uymaksızın satın alma kararı verebilir ve/veya satın
alma yapabilir.
(3) Satın alma taleplerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası,
b) Tarih,
c) Satın alınması talep edilen mal/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,
ç) Satın alma gerekçesi,
d) Bütçesinin ve/veya ödeneğinin olup olmadığı,
e) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.
Kontrol ve kabul işlemleri
MADDE 15 ‒ (1) Kontrol ve kabul komisyonu, satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin, alım veya ihale koşullarına uygunluğunu denetler, uygun olan malı veya hizmeti
veya yapım işini kabul eder, uygun olmayan malın veya hizmetin veya yapım işinin kabulünü
yapmaz.
(2) İhale ve satın alma şartlarına uygun olmayan mal veya hizmetin kabul edilmeme
gerekçeleri ihale ve satın alma komisyonu ile birlikte değerlendirilir. Kabul edilmeme gerekçeleri, giderilebilir nitelikte olduğu ve satın alma ve ihale komisyonun verdiği süre içerisinde
giderildiği ve eksikliğin giderildiği kontrol ve kabul komisyonu tarafından da onaylandığı takdirde, kabul işlemi kontrol ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Eksikliği giderilmek suretiyle
kabulü yapılan mal veya hizmetin kabulüne ilişkin komisyon kararları Başkanın onayına sunulur.
(3) İhale ve satın alma şartlarına uygun olmayan mal, hizmet veya yapım işi, yukarıdaki
usule tabi olmaksızın, Başkanın kabul onayı ile de kabul edilebilir.
(4) Satın alma bedeli, Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan mal veya hizmetlerin
kontrol ve kabul işlemleri duruma göre, satın alma birimi, ilgili birim veya talep sahibi tarafından yapılabilir.
Toplu satın alma
MADDE 16 ‒ (1) Satın alma biriminin talebi, Rektör veya Genel Sekreterin uygun görüşü ve Başkanın onayı ile gerektiğinde toplu satın alma yapılabilir. Toplu satın alma işlemlerinin hangi birim tarafından hangi usulle gerçekleştirileceğine, kontrol ve kabul işlemlerinin
kimin tarafından yapılacağına Başkan karar verir.
Şartnamenin hazırlanması ve şartnamede bulunacak hususlar
MADDE 17 ‒ (1) Satın alma ve ihaleye ilişkin şartnameler, satın alma talebinde bulunan ilgili birim tarafından ya da ilgili birim ile beraber bu Yönetmelik kapsamında satın almayı
yapacak olan satın alma birimi veya satın alma ve ihale komisyonundan biri tarafından birlikte
hazırlanabilir.
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İlan
MADDE 18 ‒ (1) Satın alınacak mal veya hizmet veya yaptırılacak iş için ilan verilip
verilmeyeceğine, ilan verilecekse vasıtasına, şekline, süresine, içeriğine ve benzeri tüm hususlara Başkan karar verir.
Geçici ve kesin teminat
MADDE 19 ‒ (1) Satın alma ve ihale işleri için tedarikçi veya yükleniciden alınacak
geçici ve kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, teminatın
iadesi ve cezai şartlar bu Yönetmelik kapsamında satın almayı yapacak satın alma birimi ya
da satın alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenebilir ve Başkanın onayıyla kesinleşir.
Satın alma ve ihale kararlarının kesinleşmesi
MADDE 20 ‒ (1) Satın alma talepleri, satın alma veya ihale kararları Başkanın onayıyla
kesinleşir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Satın Alma Sözleşmesi
Sözleşme
MADDE 21 ‒ (1) Satın alma ve ihale işini gerçekleştirecek kişi ile sözleşme yapılıp
yapılmaması, sözleşme yapılacaksa içeriği bu Yönetmelik kapsamında satın almayı yapacak
satın alma birimi ya da satın alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenir ve Başkanın onayıyla kesinleşir.
(2) Alınacak malzeme ya da yapılacak işin kalitesi, fiyatı veya standartlara uygunluğu
veya benzeri konularda tereddüt oluşması halinde mal veya hizmet alımı veya sözleşme yapılmayabilir.
İşin arttırılması ya da azaltılması
MADDE 22 ‒ (1) Mal veya hizmet alımı veya ihale işinin, sözleşme miktarından eksik
veya fazlasının yapılmasına, alım ve/veya satımına Başkan karar verir.
Sözleşmenin feshedilmesi ve tasfiye
MADDE 23 ‒ (1) Tedarikçi ya da yüklenici ile sözleşme düzenlenmişse, tedarikçi ya
da yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi yarım bırakması, süresinde bitirmemesi,
kalan sürede bitirmeyeceğinin anlaşılması, işin istenilen nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda veya herhangi bir neden gösterilmeksizin sözleşme Başkan tarafından feshedilebilir.
Sözleşmenin devri
MADDE 24 ‒ (1) Sözleşmeye bağlanan mal veya hizmet alımı veya yapım işi, Başkanın izni ile başkasına devredilebilir. Bu usule uyulmaması halinde sözleşme Başkan tarafından
feshedilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Satın alma ve ihale işlerine katılamayacaklar
MADDE 25 ‒ (1) Aşağıda sayılanlar kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamaz:
a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler
veya yükümlülüklerini sözleşme veya şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği
tespit edilip, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklama getirilenler ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
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b) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve
özel kanunlarla kurulmuş bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men
edilmiş olanlar.
Satım
MADDE 26 ‒ (1) Üniversiteye ait her türlü satımlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye
ve uygulamaya Başkan yetkilidir.
Taşınmaz alım-satımları, kiralaması, ayni hak tesisi
MADDE 27 ‒ (1) Üniversiteye ait her türlü taşınmazın satışı, kiraya verilmesi, üzerinde
ayni hak tesis edilmesi işlemleri ile Üniversite ihtiyacı için taşınmaz satın alınması veya kiralanması işlemleri ile bu işlemler için uygulanacak usul ve esaslar hakkında Mütevelli Heyeti
Kararı alınması kaydıyla Başkan yetkilidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 31/12/2005 tarihli
ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği,
ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK kararları ve Mütevelli Heyeti Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2015/37
: Global Grup Doğalgaz Tem. İlaç. Bil. Ağaç. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.
Çukurambar Mah.1459. Cad. 1467. Sok. No: 2/4 Çankaya/ANKARA
SGK Sicil No : 1152038.006
Tespiti İsteyen : Öz Sağlık-İş Sendikası
İnceleme
: Global Grup Doğalgaz Tem. İlaç. Bil. Ağaç. San. Taah. Tic. Ltd.
Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Çukurambar Mah.1459. Cad. 1467. Sok. No: 2/4
Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren merkez işyerinde evrakların hazırlanması, ilgili
yazışmaların yapılması, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan personellerin özlük
dosyalarının hazırlanması ve muhasebe işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda, yer aldığı
tespit edilmiştir.
Karar: Global Grup Doğalgaz Tem. İlaç. Bil. Ağaç. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro,
eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince
karar verilmiştir.
Karar No
İşyeri
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
15 Nisan 2015
ÇARŞAMBA

Sayı : 29327

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2009/19

Karar No : 2015/9
Kamu Malına Zarar Verme, Kasten Yangın Çıkarma suçundan sanık Cezayir uyruklu
Mevlüt ve Faraje 'den olma, 1981 doğumlu, halen Tunca Barınma Evi-Merkez-Edirne adresinde
ikamet eden YEŞİR AHMED hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın mala zarar verme
suçunu imlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK. 152/l.a, 152/2-a, 62 maddesi gereğince 3
Yıl 4 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni
sonucu olarak sanığın TCK.'nun 53. maddesinin 1.fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan,
kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis
cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/3 maddesi uyarınca hükümlünün koşullu salıverilmesi
halinde kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu
salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, Her ne kadar sanık Yeşir Ahmed hakkında
yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işlediği iddiasıyla eylemine
uyan Türk Ceza Kanununun 170/1-a maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de; yüklenen
eylemin yakarak kamu malına zarar verme suçunun unsuru olduğu anlaşılmakla ve o suçtan
sanığın mahkumiyetine karar verilmekle ayrıca hüküm kurulmamasına dair verilen hükmün
tebligat ve yazışmalara rağmen Sanık YEŞİR AHMED'e tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,



2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında ilanına

karar verilmiş olup,
İlan olunur.
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Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2011/401
Karar No : 2012/530
Mahkememizin 2011/401 Esas 2012/530 Karar (Kapatılan Sulh Ceza Mahkemesinin
2011/458 Esas 2012/200 Karar) sayılı kararı ile Malatya Hekimhan Yayladalı mah/köy nüfusunda
kayıtlı, Ali ve Zeynep oğlu, 1957 doğumlu, BATTAL ŞAHİN hakkında, 10/03/2011 tarihinde
işlediği iddia edilen karşılıksız çek düzenleme suçu nedeniyle;
1 - Sanığa yüklenen "çekin karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" eyleminin
6273 sayılı kanunun 3. maddesi ile değişik 5941 sayılı kanun 5/1 maddesi gereğince idari
yaptırıma dönüştürüldüğünden 6273 sayılı kanunun 6. maddesi ile 5941 sayılı kanuna eklenen
geçici 3. maddenin 7- b maddesi hükmü gözetilerek sanığın HER BİR ÇEK YAPRAĞI İLE
İLGİLİ
OLARAK
ÇEK
DÜZENLEME
VE
ÇEK
HESABI
AÇMAKTAN
YASAKLANMASINA,
2 - 6273 sayılı kanunun 6. maddesi ile 5941 sayılı kanuna eklenen geçici 3/6 maddesi
hükmü gözetilerek 5941 sayılı yasanın 6. maddesinde düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin
şartlar oluşuncaya kadar çek hesabı sahibi kabahatli hakkındaki çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasaklılığının uygulanmasına Esas ve Yasaklılığa ilişkin kayıtların Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasında tutulmasına DEVAM OLUNMASINA,
3 - Dosyada yargılama gideri olarak görünen 12 TL'nin sanıktan alınarak Hazineye gelir
kaydına,
4 - Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan
AAUT göre 600 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine karar verilmiştir.
Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde
mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak
sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
2424

—————

Esas No : 2010/507
Karar No : 2014/715
Mahkememizin 2010/507 Esas 2014/715 Karar (Kapatılan Sulh Ceza Mahkemesinin
2010/341 Esas 2014/240 Karar) sayılı kararı ile Kahramanmaraş Afşin Erçene mah/köy
nüfusunda kayıtlı, Mustafa ve Yüksel oğlu, 1979 doğumlu, DURMUŞ ALİ KEBABCI hakkında,
21/07/2010 tarihinde işlediği iddia edilen Hakaret suçu nedeniyle;
1 - Sanığın isnat olunan ve sübut bulan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek
suçundan, eylemine uyan TCK'nın 125/3-a maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suç
konusunun önem ve değeri ile kastı gibi durumlar dikkate alınarak, takdiren alt hadden ceza tayini
ile 1 YIL KARŞILIĞI 365 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2 - Sanığın duruşmalardaki saygılı tutum ve davranışları, sabıkasız oluşu lehine takdiri
indirim nedeni kabul edilerek TCK'nın 62. Maddesi gereğince sanığa verilen cezada 1/6 oranında
indirim yapılarak sanığın 304 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3 - Sanığın,şahsi hali ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, TCK'nın 52/2.
maddesi gereğince bir gün karşılığı adli para cezasının takdiren alt hadden tayin ile 20 TL. olarak
kabulü ile NETİCETEN 6080 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4 - Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile şahsi hali göz önünde bulundurularak,
hakkındaki adli para cezasının TCK'nın 52/4. maddesi gereğince, hükmün kesinleşmesinden
itibaren birer ay ara ile olmak üzere 20 eşit taksit halinde ödenmesine,
5 - Sanığa, TCK'nın 52/4. maddesi gereğince, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi
halinde, geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezalarının hapis
cezasına çevrileceğinin ihtarına, (Yapılamadı)
6 - Sanığa verilen sonuç cezanın miktarı, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum
edilmemiş olması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde
bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate
varılması dikkate alınarak, CMK'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ
GERİ BIRAKILMASINA,
7 - Sanığın;CMK'nın 231/8. maddesi gereğince, 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE
TABİ TUTULMASINA,
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8 - Sanık hakkında, herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına takdiren
yer olmadığına,
9 - Sanığın,denetim süresi içersinde kasten yeni bir suç işlememesi halinde, açıklanması
geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın DÜŞMESİNE karar verilmesine,
10 - Sanığın, denetim süresi içersinde kasten yeni bir suç işlemesi veya mahkemece
belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün,
açıklanacağı hususun ihtarına, (ihtar yapılamadı)
11 - Karar kesinleştiğinde sanık hakkında tali karar fişi düzenlenerek Adli Sicil ve
İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
12 - Dosyada yargılama gideri olarak görünen 234,25 TL'nin sanıktan alınarak hazineye
gelir olarak kaydedilmesine karar verilmiştir.
Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde
mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak
sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
2425

—————

Esas No : 2011/407
Karar No : 2013/380
Mahkememizin 2011/407 Esas 2013/380 Karar (Gazipaşa Kapatılan Sulh Ceza
Mahkemesinin 05/03/2013 tarih, 2011/423 esas 2013/115 Karar) sayılı kararı ile Ankara Mamak
Ege mah/köy nüfusunda kayıtlı, Muharrem ve Zöhre oğlu, 1980 doğumlu, SERKAN
KIRALKURT hakkında, 11/08/2011 tarihinde işlediği iddia edilen Kullanmak için uyuşturucu ve
uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçu nedeniyle;
1 - Sanığın,uyuşturucu madde kullandığı ve kullanmak amacıyla ayrıca yanında
bulundurduğu anlaşılmakla; TCK'nın 191/2. maddesi gereğince, 191/3-4. maddeleri kapsamında
TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,
2 - a) Sanık hakkında hükmolunan denetimli serbestlik tedbirinin, TCK'nın 191/4.
maddesi gereğince, tedavinin bitmesinden itibaren takdiren 1 YIL SÜRE İLE DEVAM
ETMESİNE,
b) TCK'nın 191/3. maddesi gereğince, sanığa rehberlik edecek bir uzman rehber
görevlendirilmesine, görevlendirilecek uzman rehberin güvenlik tedbirinin uygulanması süresince
kişiyi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmanın etki ve sonuçları hakkında bilgilendirmesine,
kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık süreler ile rapor düzenleyerek, mahkememiz
hakimliğine vermesinin istenilmesine,
3 - Sanık hakkındaki yargılamanın, sanık hakkında öngörülen tedavi ve denetimli
serbestlik tedbirinin sona ermesine kadar CMK'nın 223/8. maddesi gereğince DURMASINA,
esasın bu şekilde kapatılmasına,
4 - Sanıkhakkındaki kamu davasının, sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin
gereklerine uygun davranması halinde yeniden ele alınarak, TCK'nın 191/5. maddesi gereğince
DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE,
5 - Sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması
halinde, yargılamanın durmasına dair verilen kararın kaldırılarak yargılamaya devam olunmasına,
sanığa yargılama sonucunda suçun sübutu halinde hakkında TCK'nın 191/1. maddesi gereğince
mahkumiyet hükmünün kurulacağının ihtarına, (Yapılamadı)
6 - Adli emanetin 2011/100 sırasında kayıtlı suça konu 1 gram ağırlığındaki esrar
maddesinin, TCK'nın 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,
7 - Dosyada yargılama gideri olarak görünen tebligat ve posta gideri 34,70 TL'nin
sanıktan alınarak hazineye gelir olarak kaydedilmesine karar verilmiştir.
Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen
tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde
mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak
sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
2426
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İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu Gerekçeli Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda
bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir.
Esas/Karar No
: 2002/936 Esas ve (2013/441 Müt) sayılı uyarlama
Karar Tarihi
: 19.02.2013
Suç
: Mükerrer Firar
Uygulanan K.Md : AS.CK.66/1-a, 7565 sayılı, TCK.nun 59/2,63,30,2 Maddeleri
Sanık Kimliği
: Cengiz KANTIK; Salih ve Emine Oğ. 1954 D.lu Mardin/Derik/
Küçükpınar Mah. Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 12815781722)
Karar
: 1800 TL (Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) Adli Para Cezası
Tanzim Tarihi
: 2 Mart 2015
2242
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF TİP CER VASITALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40.000 KG.
KOROZYON İNHİBİTÖRÜ, 15.000 KG. KIŞIR TEMİZLEYİCİ
SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/44360
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: malzeme@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 40.000 Kg. Korozyon İnhibitörü ve 15.000 Kg.
Kışır Temizleyici
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 06/05/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 150,-TL
bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
3303/1-1
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TEPHİR VE ISITICI APARATLARI BORU TEMİZLEMESİ İŞİ İLE DİFÜZYON KULESİ VE
HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİ TEMİZLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamızda mevcut tephir ve ısıtıcı aparatları boru temizlemesi işi ile difüzyon kulesi ve
haşlama teknesi süzgeçleri temizlenmesi işi.
İhale kayıt numarası
: 2015/44123
1 - İdarenin
a) Adı ve adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah
Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmeti
a) Niteliği, türü ve miktarı
APARAT
BORU
TOPLAM
BORU
Miktarı
MİKTARI
Adı
Miktar
Evsafı (mm)
Malzeme
(adet)
(ADET)
ISITICI
8
Ø 35x2x4000 mm
Karbon Çelik
3686
ISITICI
4
Ø 35x1,5x4000 mm
Karbon Çelik
3158
8764
ISITICI
5
Ø 34x2x3510 mm
Karbon Çelik
1920
Paslanmaz çelik
ISITICI
2
Ø 34x1,5x3510 mm
768
(AISI 304 L)
Paslanmaz çelik
ISITICI
3
Ø 35x2x4000 mm
1704
3624
(AISI 304 L)
Paslanmaz çelik
ISITICI
3
Ø 35x1,5x4000 mm
1152
(AISI 304 L)
TEPHİR
3
Ø 35x2x3005 mm
Karbon Çelik
13880
17298
TEPHİR
1
Ø 34x2x2750 mm
Karbon Çelik
3418
Paslanmaz çelik
TEPHİR
1
Ø 35x2x4000 mm
6400
(AISI 304 L)
Paslanmaz çelik
TEPHİR
2
Ø 35x2x3200 mm
12800
24420
(AISI 304 L)
TEPHİR
Paslanmaz çelik
1
Ø 35x2x3005 mm
5220
(AISI 304 L)
TOPLAM
54106
APARAT
3000t/g Difüzyon yan süzgeci
3000t/g Difüzyon taban süzgeci
1800t/g Difüzyon yan süzgeci
1800t/g Difüzyon taban süzgeci
3000t/g Haşlama teknesi alın süzgeci
3000t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci
1800t/g Haşlama teknesi alın süzgeci
1800t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

MİKTAR (Ad.)
12
20
8
16
12
1
12
1

YÜZEY ALANI (m²)
8
8
5
4
6
3,5
6
3,5
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b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 45 iş günüdür
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 05/05/2015 Salı günü saat 14.30
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 05/05/2015 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
3391/1-1
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YATIRIMCILARA DUYURU
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Bilindiği üzere İdare tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı;
• Isparta ili, Gönen ilçesi, Pazar Mahallesi, 166 ada, 5 numaralı,
• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi 4668 ada, 1 numaralı,
• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4668 ada, 2 numaralı,
• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4667 ada, 1 numaralı,
• Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4667 ada, 2 numaralı parsellerin,
özelleştirilmesini teminen 27/02/2015 tarihinde itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye
çıkılmış ve son teklif verme tarihi 16/04/2015 olarak belirlenmiştir.
Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve “İhale Şartnamesi”ne istinaden ihaleye
ilişkin son teklif verme tarihi 24/06/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale
Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.
Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”nde belirtilen hususlar dikkate
alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 24/06/2015
Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son
teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
T.C. BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 312 / 585 84 53-54 Faks: 312 / 585 83 54
www.oib.gov.tr
3456/1-1
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1 ADET THERMAL GRAVIMETRIC ANALİZ CİHAZI (TGA) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 kalem Thermal Gravımetrıc Analiz (TGA) Cihazı, 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 (100.-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 - Teklifler 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, 30/04/2015 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 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.
3412/1-1

—— • ——

900.000 ADET POLİPROPİLEN HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ÇUVALI
SATIN ALINACAKTIR
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
1 - İhale 05/05/2015 günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi
Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar / ANKARA” adresinde yapılacaktır.
2 - İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığında
görülebilir, 50.- TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.
4 - Teklifler 05/05/2015 günü saat 14.00’e kadar Müdafaa Caddesi No:18 06100
Bakanlıklar / Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.
5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamının dışındadır.
6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.
3302/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 1.713,60-TL ile en çok 400.020,00- TL arasında değişen;
21.04.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 171,36-TL, en
çok 40.002,00- TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Kamyonet
(Panelvan), Otobüs (Tek Katlı), Motosiklet cinsi 17 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport
Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN Liman
İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 22.04.2015 tarihinde saat 09.30'da
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr internet adresi ve (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
3385/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 600,00 TL ile en çok 800.000,00 TL arasında değişen;
20/04/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 60,00 TL, en
çok 80.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Cep telefonu, gözlük
camı, güneş gözlüğü, çoklu priz ve aksamı, metal aksam, conta, elektronik kart, v kayışı, aksam
parça, matkap ucu, batarya, mil yatağı, kaplama malzemesi, tekstil aksesuarı, laptop bataryası,
gemi aksamı, oto aksamı, el aleti, plastik eldiven, filtre, cep telefon bataryası, cep telefon kılıfı,
şarj aleti, kulaklık, oyun makinesi, sigara filtre pamuğu, kol saati, kolye, küpe, yüzük, toka,
mutfak eşyası, çiftli taharat şablonu, stand, boş konteynır, granit, sitrenpolimerlerden levha,
izolasyon malzemesi, güvenlik kamerası, oltv aleti, yağ filtresi, halojen ısıtma borusu, fotoğraf
makinesi, tablet bilgisayar, pipo, oto yedek parçası, makaron, şal, kürk, ceket, hafıza kartı, flash
bellek, v.b. 30 ( otuz ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı
Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 21/04/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr
internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
3387/1-1
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20 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Polis Akademisi Başkanlığı Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ihtiyacı 20 adet
etkileşimli tahta kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (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 şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22.04.2015 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 teknik şartnamesine
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.
3452/1-1
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ TABANI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Kırıkkale İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins
ve miktar veri tabanı lisansı kuruluşça hazırlanan malzeme listesine ve istenilen Oracle markasına
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname 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 Oracle markası, malzeme listesi 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, 22/04/2015 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 istenilen markalarına ve
teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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ŞOFÖR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
TKİ ELİ Müessesesi Çan Linyit İşletmesi Müdürlüğü’ne ait makine parkında bulunan
muhtelif vasıtaların 20 (Yirmi) adet şoför tarafından 365 takvim günü (1 yıl) süreli olarak
kullanılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası

: 2015/44019

1 - İdarenin
a) Adresi

: Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı
ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

d) İnternet adresi

: www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 20 (Yirmi) adet şoför çalıştırılması hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer

: ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi

: İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır
(365 takvim günü)

3 - İhalenin
a) İhale Usulü

: Açık İhale

b) Yapılacağı yer

: Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati

: 07 Mayıs 2015 - 15.00

d) Dosya No

: 2015-05/KÇLİ - ŞOFÖR

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halkbankası
Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732
82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına dokuman bedeli KDV dahil 80,00 TL (Posta ile: 90,00 TL)
yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 07/05/2015, saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3400/1-1

Sayfa : 266

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen
taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde,
“satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

SATIŞA KONU
SIRA
TAŞINMAZLAR
İstanbul ili, Maltepe ilçesi,
Feyzullah Mahallesi, 273 ada, 1
1
parselde (11.121,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Mersin ili, Erdemli ilçesi,
Yemişkumu Mahallesi, 649 ada 1
2
parselde (11.343,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Düzce ili, Merkez ilçesi, Kültür
Mahallesi, 40 ada, 38 parselde
kayıtlı
619,68
m2
hisseli
3
taşınmazda Maliye Hazinesine
isabet eden 248/319 oranındaki
hisse (481,76 m2)
Zonguldak ili, Merkez ilçesi,
4
Esenköy köyü, 101 ada 4 parselde
(759,88 m2) kayıtlı taşınmaz.
Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi,
5
Filyos köyü, 2545 parselde
(2.710,00 m2) kayıtlı taşınmaz.
Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi,
Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1
6
parselde (1.146,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi,
Yıldıztepe Mahallesi, 7930 ada 1
7
parselde (3.276,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi,
Yıldıztepe Mahallesi, 5381 ada 3
8
parselde (969,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Bilecik ili, Merkez ilçesi,
İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 1
9
parselde (664,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Bilecik ili, Merkez ilçesi,
İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 2
10
parselde (671,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.

GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI
(TL)

İHALE
ŞARTNAMESİ
BEDELİ
(TL)

1.000.000

1.000 (*)

20.05.2015
10:00

30.000

500

21.05.2015
10:00

100.000

500

21.05.2015
14:00

5.000

200

22.05.2015
10:00

10.000

200

25.05.2015
10:00

20.000

200

27.05.2015
10:00

50.000

500

27.05.2015
14:00

20.000

200

27.05.2015
16:00

5.000

200

01.06.2015
10:00

5.000

200

01.06.2015
14:00

SON TEKLİF
VERME TARİH
VE SAATİ
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SATIŞA KONU
SIRA
TAŞINMAZLAR
Bilecik ili, Merkez ilçesi,
İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 3
11
parselde (702,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Bilecik ili, Merkez ilçesi,
İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 5
12
parselde (610,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
Bilecik ili, Merkez ilçesi,
İsmetpaşa Mahallesi, 736 ada 11
13
parselde (544,00 m2) kayıtlı
taşınmaz.
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TEMİNAT
TUTARI
(TL)

İHALE
ŞARTNAMESİ
BEDELİ
(TL)
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SON TEKLİF
VERME TARİH
VE SAATİ

5.000

200

02.06.2015
10:00

5.000

200

02.06.2015
14:00

5.000

200

02.06.2015
16:00

*12.07.2013 tarihli 28.705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Şartname
alan Teklif Sahiplerine İhale Şartnamesi ücretsiz verilecektir.
1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık”
usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla
birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve
birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
3 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate
alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar
kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 - İhaleye katılabilmek için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale
Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel
Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen
tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Satışa Konu
Taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak
olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden
birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin
edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5 - İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
6 - ADÜAŞ teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce
duyurulur.
7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.
8 - Yabancılara taşınmaz satışı doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve tapu kanunu ile
diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
Madde: 1 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun mülkiyetinde bulunan tapu bilgileri ve
KDV hariç muhammen bedeli aşağıda belirtilen Yalı Mah. İskele Cad. Eski RTÜK Yerleşkesi
İpekyolu/VAN adresindeki 14.102,45 m² alanlı arsa ve üzerindeki 3 (üç) adet kargir bina, 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” artırma suretiyle ihale
dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda peşin bedelle satışa çıkartılmıştır.
İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

NİTELİĞİ

Van

Merkez
(İpekyolu)

Kaleardı

Bahçeli kargir 3 bina ve arsası

Pafta

Ada/Parsel

Yüzölçümü m²

Muhammen
Bedel (KDV hariç)

Geçici Teminat
Bedeli

127

797/216

14.102,45

4.498.000,00.-TL

134.940,00.-TL

Madde: 2 - Satışa konu taşınmazın satış ihalesi, 12 Mayıs 2015 Salı günü saat 14.00'da
Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde bulunan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu merkez hizmet binasında yapılacaktır.
Madde: 3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)
A) Gerçek Kişilerden;
1 - Tebligat için adres beyanı.
2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
6 - Her sayfası imzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.
B) Tüzel Kişilerden;
1 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
2 - Tebligat için adres beyanı.
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi.
4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
7 - Her sayfası imzalı ve kaşeli Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi.
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
Madde: 4 - Geçici Teminat: İstekliler muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat
vereceklerdir.
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Madde: 5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı; Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (1. kat 126 - A no’lu oda) Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13
Bilkent - Çankaya/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedelsiz olarak
temin edilebilir.
Madde: 6 - Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyon Başkanlığına teslim
edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 14:00’a
kadar Taşınmaz Mal Satış İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.
İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler
kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.
Madde: 7 - Satış bedelinin ödenmesi: İhale üzerinde kalan istekli, ihale sonucuna ilişkin
tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içinde ihale bedeli üzerinden ihale karar damga
vergisi ile katma değer vergisini (KDV) ilgili vergi dairesine yatırmak ve ihale bedelinin
tamamını peşin ödemek zorundadır.
İhale sonucunun, istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü posta
yoluyla gönderilmesi halinde teslim edildiği tarih tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.
Madde: 8 - Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen
serbesttir.
3297/1-1

—— • ——

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/43524
1 - İdareni
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 7.500.000 ± 1.000.000 kWh/yıl Elektrik Enerjisi, teknik
şartnameye göre satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 29/04/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
29/04/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
3278/1-1
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (18 KALEM) TOPLAM 934.170 KG
ÇELİK SAC ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
a) Adresi
: Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0.372 259 47 94 - 259 47 77
Fax: 0.372 - 253 12 73 - 251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

Malzemenin Cinsi:
1 - Çelik sac (18 kalem)

Miktarı/Kg:
934.170

: Çelik sacların teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm
Şefliğidir.
: 60 takvim gün

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa
Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 18.05.2015 - Pazartesi saat 15:00
c) Dosya no
: 1512014
d) İhale kayıt no
: 2015/41348
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale
konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif
kabul edilmeyecektir.
j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de
belirtilmiştir.
6 - Firmalar teklif ile birlikte ürünlere ait teknik özellikleri gösterir 2 takım tanıtıcı katalog
ve 1S0 9002 Kalite Sistem Belgesi verilecektir.
7 - Firma bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik
özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren test raporlarını teklif ile birlikte verecektir.
8 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire
Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler - ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler en geç 18.05.2015 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
16 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
17 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
3239/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85268’nolu parselasyon planı,
Belediye Encümenimizin 10.03.2015 tarih ve 415/639 sayılı kararıyla uygun bulunan, Ankara
Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.04.2015 tarih ve 1008/2097 sayılı kararlarıyla onaylanmış
olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 15.04.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan
panosuna asılacaktır.
85268 NOLU PARSELASYON PLANIYLA UYGULAMAYA GİREN PARSELLER:
Şehitali Mahallesi 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296,
297, 299, 300, 302, 304, 314, 315, 1000, 1085, 1086, 1087, 1088, 1184, 1185, 1186, 1229, 1230,
1231, 1232, 146 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 147 ada 1, 148 ada 1, 162 ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 163 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 164 ada 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 165 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 166 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 167
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 168 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 169
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 170 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
172 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10, 173 ada 1, 174 ada 1, 175 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 176 ada 1, 203/1, 2, 204 ada
1, 223 ada 1 parseller, Yukarıyurtçu Mahallesi 530, 531, 532, 533, 535, 537, 539, 155 ada 1, 159
ada 1, 2 parseller, Ballıkuyumcu Mahallesi 37, 1389, 1390 parseller ekilemez arazi yol ve park,
İlgililere ilanen duyurulur.

3408/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Bursa Onüçüncü Noterliği 28.05.2015 tarihinde, Bakırköy Kırkıncı Noterliği 01.06.2015 tarihinde
ve Ankara Ellidördüncü Noterliği 03.06.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

Ankara Ellidördüncü Noterliği

3,543.061,08.-TL.

2

Bakırköy Kırkıncı Noterliği

1,631.995,03.-TL.

3

Bursa Onüçüncü Noterliği

1,213.373,71.-TL
3324/1-1
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr
internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.
Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile
denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.
Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden
öğrenilecektir. Duyurulur.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Programları ve Öğretim

Doç.

1

Eğitim Yönetimi ve Teftişi
alanında Lisans eğitimi almış
olmak, aynı anabilim dalında
Lisansüstü eğitim yapmış olmak,
örgütsel davranış, liderlik ve karar
verme alanında çalışma yapmış
olmak.

REKTÖRLÜK
ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

1

Mühendislik
ve
Mimarlık
alanlarından birinde Lisans eğitim
yapmış, coğrafi bilgi sistemleri ve
bina bilgi sistemleri konularında
uzman olmak.

Bilgisayar Ortamında
Sanat ve Tasarım

Doç.

3389/1-1

—— • ——
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak
üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup
başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.
Birim
Edebiyat
Fakültesi

Bölüm

Psikoloji

Unvanı
Profesör

Adet

Açıklama

1

Doktorasını ve / veya Doçentliğini
Psikoloji veya Psikiyatri alanında
yapmış olmak.

Not: İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
3382/1-1
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Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesör kadrosuna 2547
Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17.
Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.
Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)
onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün
içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

AKADEMİK
UNVANI

ADET

Hukuk
Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör

1

AÇIKLAMA
- Alanında doçent olmak,
- Spor Hukuku ve Sağlık Hukuku
alanlarında çalışmaları bulunmak.

BAŞVURU ADRESİ:
Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 SeyrekköyMenemen/İZMİR
Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr
3398/1-1
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GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim
Dalı Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca Doçent alınacaktır.
Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)
onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün
içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
BİRİMİ
Hukuk Fakültesi

ANABİLİM
DALI
Milletlerarası
Hukuk

AKADEMİK
UNVANI
ADET
Doçent

1

AÇIKLAMA
- Yurt dışında yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak,
- Yurt dışında kitap ve makale çalışmaları
yayımlanmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:
Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 SeyrekköyMenemen/İZMİR Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr
3399/1-1

Sayfa : 276

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 15/01/2015 tarih ve 5428-15 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31382 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı ile DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat
Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren
Abdurrahim UĞURTAY-Göksu Petrol’e ait istasyonda 11/08/2014 tarihinde gerçekleştirilen
denetimde istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının ve dağıtıcı firmaya ait kurumsal kimlik
belirtilerinin bulunmamış olduğunun tespit edilmiş olması; dolayısıyla mezkur dağıtıcı lisansı
sahibinin anılan tesiste istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesinin 5015 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü
maddesinin (ö) bendine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi
hükümlerine; ayrıca, anılan dağıtıcı lisansı sahibinin söz konusu istasyonda kurumsal kimlik
çalışmalarını tamamlamamış olmasının da 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3323/1-1

—————

Kurulun 12.02.2015 tarihli ve 5473-60 sayılı Kararı ile;
Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün
4150056766 vergi mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A-2453/251109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre Eylem Akaryakıt
Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Merzifon-İstanbul Karayolu 3.Km
Sarıköy Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010 tarih ve BAY/939-82/28046 sayı sayılı
lisans kapsamında faaliyet gösterdiği 2010 yılı içerisinde Ahmet İlhan Emre Petrol Ve Ticaret
Limited Şirketi’ne değişik tarihlerde (16 kez) kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt
satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması
sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Eylem Akaryakıt
Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve
soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma
alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar
verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
3323/2/1-1

—————

Kurul’un 25/12/2014 tarihli ve 5388-31 sayılı Kararı ile 30.12.2010 tarih ve BAY/93982/28800 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Belkaya Kasabası Fatih Mah. Altunhisar
Kavşağı E-90 Karayolu Üzeri Saytepe Küme Evleri No: 1 (PAFTA:36, ADA:-, PARSEL:2478)
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Ereğli/KONYA adresinde bulunan Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve
Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 07/08/2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda; motorinin tağşiş
edildiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapıldığı
ve istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurulduğu, istasyonda vaziyet planında yer
alan 4 nolu tankın otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmesi ve bu eylemlerin; 5015
sayılı Kanuna aykırı eylemler olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek
olmaksızın Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş)
gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi,
süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3323/3/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/45 sayılı Kararı ile, 06.10.2005 tarih ve BAY/56154/14655 sayılı bayilik lisansı sahibi Sırdaş Madeni Yağ Akaryakıt Nakliyat İnşaat Otomotiv
Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012
yılında A-004593 ve A-004588 sayılı faturalarla motorini, A-004544 ve A-004591 sayılı faturalar
ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne
ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı
anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası
Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3323/4/1-1

—————

Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/51 sayılı Kararı ile, Zülfikaroğlu İnşaat Metal Oto Yedek
Parça ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012

Sayfa : 278

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

yılında A-07199 nolu fatura ile motorini, A-07204 nolu fatura ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve
Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız
bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu
Şirket hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962.- TL idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmış yedi bin dokuz yüz altmış iki TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

—————

3323/5/1-1

Kurul’un 12/02/2015 tarih ve 5473-32 sayılı Kararı ile, “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak
No: 22 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 01/03/2012 tarihli
ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı alan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş
denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu
akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAŞ’tan
mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı
hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı
zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci
fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporuna gerek olmaksızın Z Petrol
Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

—————

3323/6/1-1

Kurul’un 12/02/2015 tarihli ve 5473-95 sayılı Kararı ile Angara Petrol Gaz Oto Kiralama
Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari
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Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt
bentleri ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319,-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.

—————

3323/7/1-1

Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460-66 sayılı Kararı ile; Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi
Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü uyarınca
350.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.

—————

3323/8/1-1

08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28377 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında
Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No: 4/17, Bahçelievler İSTANBUL adresinde faaliyet
gösteren Rasime KARABULUT’un (Babaoğlu Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye), 5015 sayılı
Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış
olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup
Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-26 sayılı Kararı ile Rasime KARABULUT (Babaoğlu
Akaryakıt Alım Satım ve Nakliye) hakkında tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.

3323/9/1-1
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
ÜRÜN DENETMEN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, 7 eczacılık fakültesi, 18
kimya, biyoloji, biyokimya bölümü, kimya mühendisliği, 5 biyomedikal mühendisliği mezunu
olmak üzere toplam 30 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Başvurular 4 Mayıs 2015
Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mayıs 2015 Cuma günü (17:00) sona erecektir.
I. GENEL BİLGİLER
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı merkez
teşkilatında ve İstanbul Denetim Grubunda çalıştırılmak üzere 30 Ürün Denetmen Yardımcısı
alınacaktır. Ürün Denetmenleri Kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili denetimleri
mevzuata uygun olarak yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak
çalışan denetim elemanlarıdır.
Ürün Denetmen Yardımcılığı hakkında 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne
başvurulabilir.
Yapılacak sözlü sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 30 Ürün Denetmen
Yardımcısının; merkez teşkilatında ve İstanbul Denetim Grubunda istihdamları öngörülmektedir.
Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında işe başlatılacaklardır. Kurum,
başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa
ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
Atama yapılacak toplam 30 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının bölüm
ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:
Bölüm

Kontenjan

Eczacılık Fakültesi

7

Kimya, Biyoloji, Biyokimya Bölümü,
Kimya Mühendisliği,

18

Biyomedikal Mühendisliği

5

TOPLAM

30

Kurum, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı
takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar
arasında değişiklik yapabilir.
II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A. Sınava Katılma Şartları
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları
taşımak,
2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, kimya bölümü, biyoloji bölümü,
biyokimya bölümü, kimya mühendisliği, biyomedikal mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
3) Yarışma sınavının yapıldığı ilk gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,
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5) Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda
olmak,
6) Adli sicil kaydı bulunmamak,
7) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 06 - 07 Temmuz 2013
veya 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),
KPSS P8 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.
Sınava başvuran adaylardan 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 KPSS
sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi sözlü sınava çağrılacaktır.
Bölüm

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Eczacılık Fakültesi

28 kişi

Kimya, Biyoloji, Biyokimya Bölümü,
Kimya Mühendisliği,

72 kişi

Biyomedikal Mühendisliği

20 kişi

TOPLAM

120 kişi

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 3 Haziran 2015 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir
duyuru yapılmayacaktır.
B. Sınav Konuları, Sınav Yeri ve Tarihi
Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak, Ankara'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
binasında 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış
gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre
sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde
tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir.
Adayların;
a) Mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecektir.
C. Değerlendirme
Adaylar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, yukarıda bahsedilen (B.
Bölümündeki) sınav konularının (a) maddesi için 50 (elli), (b) ile (e) maddelerinin her biri için
10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar sınav tutanağına geçirilir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi
www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
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III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER
Adaylar 4 Mayıs 2015 - 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumunun resmi internet (www.titck.gov.tr) sayfasında ilan edilen “Ürün Denetmen
Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu”nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırılmış ve
ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Kurumun Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5
P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesai saatleri arasında
şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle
yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenen Belgeler
1. Kurumumuz web sayfasından (www.titck.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi
tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış (zımba kullanılmayacaktır), ıslak
imzalı (mavi renkli kalem ile) Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,
2. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
3. KPSS belgesinin çıktısı,
Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan
başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır.
Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan yukarıdaki belgelere ilave olarak
aşağıdaki belgeler de istenilecektir.
a) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
ç) 6 adet vesikalık fotoğraf,
d) Adli sicil yazılı beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı
beyanı,
f) Mal bildirim beyanı.
Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumuna şahsen başvuru yapacak adaylar için Kurum tarafından tasdik edilebilecektir.
IV - SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5 P.K. 06520
Çankaya/ANKARA Tel: 0 312-218 34 63
www.titck.gov.tr
V - DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler
ile 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak başvurmak zorundadır.
Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/104619

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

D.E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi

İl/İlçe

İzmir/Balçova

Tel-Faks

232.4122408 - 232.4122427

E-Mail

dsi@deu.edu.tr

İnciraltı Kampüsü Mithatpaşa Cad.
Adresi

Posta Kodu

No:1606 Balçova-İZMİR
35340

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ARMİ MEDİKAL VE SAĞ. HİZM.

Adı/Unvanı

SAN. TİC. LTD. ŞTİ
5747 Sokak No:12/1 M.T.K. Sitesi

Adresi

Çamdibi - Bornova / İZMİR

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
080 033 1557

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İZMİR TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil
1293281
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

7. Yasaklamanın
( )

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

b-4735
(X)

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

3378/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 286

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/155949

2. Yasaklama Kararı Veren

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

ANKARA / Çankaya

Oğuzlar mahallesi Ceyhun Atıf
Adresi

Kansu Caddesi 1370 Sokak No: 10 Tel-Faks

0312 2843670 - 0312 2868965

Balgat
Posta Kodu

06520

E-Mail

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

ihale1@esk.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adil ÇİÇEK (Çiçek Makine)
Anadolu Teknik sanayi Sitesi Üçgazi

Adresi

Sokak No: 38 Selçuklu KONYA

T.C. Kimlik No.

49405126090

Vergi Kimlik/
49405126090

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
47816
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

b-4735
( )

KİK

(X)
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 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.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Sayfa : 303

Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/125709

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin

Adı

ÇANKIRI KARATEKİN
ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE
MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

Çankırı/Merkez

Adresi

Uluyazı Kampüsü Ç.K.Ü İMKB
Rektörlük Binası

Tel-Faks

0376 218 95 19 - 0376 218 95 17

Posta Kodu

18100

E-Mail

imid@karatekin.edu.tr

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

LOTUS ALTERNATÖR JENERATÖR
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Adresi

Ekişoğlu Mah. Yavuz Selim Cad. 86.
Sokak No: 2 Taşdelen
Çekmeköy/İstanbul

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

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

VN: 6090409886

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Sicil No: 674162

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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.
3424/1-1
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Merkez

Adresi

Fırat Üniversitesi Rek. Elazığ

Tel-Faks

04242128979

Posta Kodu

23119

E-Mail

fırat@edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yok

Burkay UZUNOĞLU
Sürsürü Mah. M. Cemiloğlu Cad. Beyaz

Adresi

Sitesi No: 20/5

T.C. Kimlik No.

17449927058

Vergi Kimlik/

Yok

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

Elazığ

Ay

Yok

Yok

( )

1 Bir Yıl

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

b-4735
( )

KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3423/1-1
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Sayfa : 305

İller Bankası Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/114095

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İLLER BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ TRABZON BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi

Sahil Cad. No: 27 Yalıncak Mevkii Tel-Faks

0(462) 334 60 40 - 0(462) 334 55 90

Posta Kodu

61220

ilbank.trabzon@ilbank.gov.tr

İl/İlçe

E-Mail

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

Gençsu İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret A. Ş.

Adresi

Pirireis Mah. 1116 Sok. No: 5 Ummak
Apt. Kat: 2 Daire: 7 MERSİN

T.C. Kimlik No.

TRABZON/Yalıncak

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ramazan GENÇ
Pirireis Mah. 1113 Sok. Ummak Apt.
No: 13/7 Yenişehir/MERSİN
45400340370

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

6830035028

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

24895

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık
İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum
İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3455/1//1-1
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İller Bankası Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/197129

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İLLER BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ TRABZON BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi

Sahil Cad. No: 27 Yalıncak Mevkii Tel-Faks

0(462) 334 60 40 - 0(462) 334 55 90

Posta Kodu

61220

ilbank.trabzon@ilbank.gov.tr

İl/İlçe

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

TRABZON/Yalıncak

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Can Berat İnşaat Nak. Elek. Tem.
Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Yalçın OĞUZ

Adresi

Peyas Mah. 14. Sok. GAP 2 Koop. A
Blok No: 7/28 DİYARBAKIR

Yeni Mah. 901 Sok. No: 4/2
Midyat/MARDİN

T.C. Kimlik No.

28769258838

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

1980403749

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

19532

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık
İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum
İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3455/2//1-1
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/120138

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

BAŞBAKANLIK

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU
İl/İlçe
KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÇANKAYA

Adresi

BİLKENT PLAZA B1 BLOK
BİLKENT/ANKARA

0 312 266 7680

Posta Kodu

Tel-Faks
E-Mail

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

Mehmet Uşun İnşaat Taahhüt Ticaret
Danışmanlık

Adresi

Gaziler Cad. No: 357/1 Kat: 5 Daire 502
Yenişehir/İZMİR

T.C. Kimlik No.

14747458178

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Ege Vergi Dai. 14747458178

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

94983

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.00/86
Toplantı Tarih ve no : 11.02.2015 – 148
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 11.02.2015 - 2955
ESKİŞEHİR
Bilecik İli, Merkez, Vezirhan Beldesi’nde yer alan Korunması Gerekli Kültür Varlığı
olarak tescilli Tapınım Alanı’nın (Merdivenli Kaya) koruma alanı sınırlarının güncellenmesi
konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü
uzmanlarının 08.09.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği
yazılar, BOTAŞ’ın (Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü) 24.11.2014 tarih, 67905369405.02.99-35220 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel
Müdürlüğü) 25.11.2014 tarih, 20913469-101.29.02/256848 sayılı yazısı, 04.02.2015 tarih, 802
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koruma alanı paftası, koruma alanının aktarıldığı kadastral
paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bilecik İli, Merkez, Vezirhan Beldesi’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2009 tarih, 3535 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescilli Tapınım Alanı’nın (Merdivenli Kaya) koruma grubunun “I. (Bir) Grup”
olarak belirlenmesine; güncellenen koordinatlı koruma alanı paftası ve kadastral paftasının uygun
olduğuna; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Belediyesince Müze Müdürlüğü
uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların
Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; koruma alanı 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:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.06/384
Toplantı Tarih ve no : 14.01.2015 -144
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 14.01.2015 – 2903
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, İbikseydi Mahallesi’nde tespit edilen İbikseydi Höyük’ün
öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesinin istendiği Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 09.04.2012
tarih, B.16.4.KTM.0.26.01.00/169-1472 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen
Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 25.06.2012 tarih, B.15.0.MGM.0.02.01.04-608938 sayılı yazısı,
Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 10.09.2012 tarih, B.09.1.TKG.4260020.202.18/837
sayılı yazısı; 12.01.2015 tarih, 173 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit
sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;
Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, İbikseydi Mahallesi’nde tespit edilen İbikseydi Höyük’ün
2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil
fişi, 1/10000 ölçekli 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 I.
(Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş
dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde
madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai
müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Sayfa : 315

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.11/52
Toplantı Tarih ve no : 15.01.2015 – 145
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 15.01.2015 – 2933
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Karain Mevkii’nde tespit edilen Karain Mevkii Kaya
Kilisesi ve Mekanları’nın tescil 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) 30.05.2014 tarih, 16586271-165/1937 sayılı yazısı ve ekleri,
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 14.08.2014 tarih, 20913469101.29.02-254792 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 05.05.2014
tarih, 61684567-204/352 sayılı yazısı, 12.01.2015 tarih, 179 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Karain Mevkii’nde tespit edilen Karain Mevkii Kaya
Kilisesi ve Mekanları’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik
Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi
koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke
Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve
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
03.03/40
Toplantı Tarih ve no : 15.01.2015 – 145
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 15.01.2015 – 2932
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Yüreğil Köyü’nde tespit edilen Yüreğil 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) 30.05.2014 tarih, 16586271-165/1937 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili
faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 22.07.2014 tarih, 20913469-101.29.02254431 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü Dazkırı Kadastro Hizmet
Birimi) 02.05.2014 tarih, 18029393-150/102 (Dazkırı) sayılı yazısı, 12.01.2015 tarih, 176 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı
kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Yüreğil Köyü’nde tespit edilen Yüreğil
ArkeolojikYerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece
Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/25000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası
ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi
koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke
Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve
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
11.00/61
Toplantı Tarih ve no : 11.02.2015 -148
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 11.02.2015 -2954
ESKİŞEHİR
Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bayırköy Beldesi’nde yer alan, I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
olarak tescilli Bayırköy Antik Örenliği’nin sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.09.2014
tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 19.11.2014 tarih, 20913469101.29.02/256258 sayılı yazısı, 04.02.2015 tarih, 803 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bayırköy Beldesi’nde yer alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 06.02.1982 tarih, A-3328 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik
Sit olarak tescilli Bayırköy Antik Örenliği’nin güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit 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’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin
geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak
belirlenmesine; tespit edilen stelin Müze Müdürlüğü bahçesine taşınarak uygulama öncesi ve
sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; 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:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.16/42
Toplantı Tarih ve no : 15.01.2015 – 145
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 15.01.2015 – 2935
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Baraklı Köyü’nde tespit edilen Baraklı 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) 30.05.2014 tarih, 16586271-165/1937 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili
faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; OEDAŞ’ın (Yatırım ve
Tesis Müdürlüğü) 15.07.2014 tarih, 15.07.14/558-201449206 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 06.08.2014 tarih, 20913469-101.29.02254559 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü Dazkırı Kadastro Hizmet
Birimi) 02.05.2014 tarih, 18029393-150/102 (Dazkırı) sayılı yazısı, 12.01.2015 tarih, 178 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı
kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Baraklı Köyü’nde tespit edilen Baraklı Arkeolojik
Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit
olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/25000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi
koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke
Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 325

Sayfa : 326

RESMÎ GAZETE

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

3333/1-1

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 327

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.16/35
Toplantı Tarih ve no : 15.01.2015 - 145
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 15.01.2015 - 2934
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Baraklı Köyü’nde tespit edilen Kızıldere 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) 30.05.2014 tarih, 16586271-165/1937 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili
faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; BOTAŞ’ın (Doğal Gaz
İşletmeleri Bölge Müdürlüğü) 08.07.2014 tarih, 67905369-405.02.99-21277 sayılı yazısı, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 06.08.2014 tarih, 20913469101.29.02-254558 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü Dazkırı
Kadastro Hizmet Birimi) 02.05.2014 tarih, 18029393-150/102 (Dazkırı) sayılı yazısı, 12.01.2015
tarih, 180 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Evciler İlçesi, Baraklı Köyü’nde tespit edilen Kızıldere Arkeolojik
Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit
olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/25000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı
çukurlarının Valiliğince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve
sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; sit sınırlarına ilişkin
geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza
iletilmesine; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün,
658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, madencilik faaliyetlerinin
yasaklanmasına ve 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
03.04/220
Toplantı Tarih ve no : 13.02.2015 – 150
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 13.02.2015 – 2998
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Dikici Köyü’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
olarak tescilli Dikici Höyük’ün öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak
güncellenen sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği
Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 27.08.2014 tarih,
24632497-165/1033 sayılı yazısı ve eki Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü)
14.07.2014 tarih, 94713656-150/278 (Dinar) sayılı yazısı; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum
ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; 05.02.2015 tarih, 813 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, Dinar İlçesi, Dikici Köyü’nde yer alan ve Eskişehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 15.08.2013 tarih, 1725 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
olarak tescilli Dikici Höyük’ün 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’ndaki ilgili
hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna, 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
11.01/11
Toplantı Tarih ve no : 11.02.2015 -148
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
: 11.02.2015 - 2959
ESKİŞEHİR
Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Günyarık Köyü’nde yer alan, I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
olarak tescilli kilise kalıntıları, nekropol alanı ve yöresinin, Günyarık Örenliği Yerleşim ve
Nekropol Alanı adıyla sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 10.09.2014 tarihli yerinde
inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın
(Maden
İşleri
Genel
Müdürlüğü)
25.11.2014
tarih,
20913469101.29.02/256851sayılı yazısı, 05.02.2015 tarih, 814 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Günyarık Köyü’nde yer alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.05.1981 tarih, A-2904 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik
Sit olarak tescilli kilise kalıntıları, nekropol alanı ve yöresinin, Günyarık Örenliği Yerleşim ve
Nekropol Alanı adıyla güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit 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’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve
bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda
mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Valiliğince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde
kapatılarak uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne
iletilmesine; 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:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015/102
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 21.01.2015/3368
ANTALYA
Antalya İli, Kaş İlçesi, Gökçeören Mahallesi, Gökseki Mevkiinde yer alan I.Derece
Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenen yerleşim alanında güncel kadastral altlıklara göre yeniden
düzenlenen kararımız eki 1/2000 ölçekli sit paftasının uygun bulunduğuna (Olumlu) verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015/102
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 21.01.2015/3345
ANTALYA
Antalya İli, Serik İlçesi sınırlarında Pednelissos Antik Kenti ve çevresinde Haskızılören
Mahallesi, Sunurca Mevkii’nde bulunan antik yerleşimin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescil edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015/103
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 22.01.2015/3373
MANAVGAT
Antalya İli, Alanya İlçesi, Hocalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marassa Antik
Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, bu alanlarda yapılacak her türlü uygulamaların
hassas ve doğru olarak yürütülebilmesi amacıyla sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki
1/25 000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.
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Sayfa : 341
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Sayfa : 342
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015/104
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.01.2015/3416
ANTALYA
Isparta İli, Gönen İlçesi, Güneykent Beldesi sınırları içerisinde yer alan Kaleyeri
mevkiinde bulunan antik yerleşim alanının “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil
edilmesine karar verildi.

15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 343
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015/103
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 22.01.2015/3382
MANAVGAT
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Merkez-Türkbeleni Mevkiinde, Manavgat Orman İşletme
Müdürlüğü Şelale Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan Türkbeleni C Tipi Mesire
Yerinde bulunan alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kararımız eki 1/10.000 ölçekli
haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015/104
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.01.2015/3420
ANTALYA
Isparta İli, Gelendost İlçesi, Afşar Köyü, Deştepe mevkiinde bulunan Tümülüsün
kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescil edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 348
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.02.2015/105
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 16.02.2015/3429
ANTALYA
Antalya İli, Serik İlçesi, Dorumlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Avdal Tepesi
üzerinde seramik parçalarının bulunduğu alanın, kararımız eki 1/10.000 ölçekli haritada
sınırlarının belirlendiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.02.2015/105
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 16.02.2015/3454
ANTALYA
Antalya İli, Akseki İlçesi, Güçlüköy Mahallesi sınırlarında Kale Tepe Mevkii’nde Kale
Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği
şekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 17.02.2015/106
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 17.02.2015/3460
ANTALYA
Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Harmankaya Köyü (Manca) sınırları içinde Asar Tepe
üzerinde yer alan kale ve antik yapı kalıntısının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle
belirlenmesine karar verildi.
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15 Nisan 2015 – Sayı : 29327

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 17.02.2015/106
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 17.02.2015/3461
ANTALYA
Burdur İli, Çeltikçi İlçesi, Bağsaray sınırları içinde Kale Tepe üzerinde yer alan
Kurulumuzun 19.11.2013 tarih ve 2196 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescil edilen alanın bir kısmının Burdur İli, Çeltikçi İlçesi, Bağsaray Köyü sınırları içerisinde bir
kısmının da Burdur İli, Merkez İlçesi, Kayış Köyü sınırlarında yer aldığı Burdur Valiliği Kadastro
Müdürlüğü’nün 14.01.2015 tarih ve 32 sayılı yazısından anlaşıldığından, söz konusu sit alanının
bulunduğu yerin Burdur İli, Çeltikçi İlçesi, Bağsaray Köyü ile Burdur İli, Merkez İlçesi, Kayış
Köyü olarak düzeltilmesine karar verildi.
3347/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 17.02.2015/106
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 17.02.2015/3493
ANTALYA
Antalya İli, Kaş İlçesi, Çukurbağ Yarımadası III. Derece Doğal Sit Alanında Gökçe Tepe
mevkiindeki kule çiftlik yerleşiminin ve Saraykaklık Tepesi Mevkiindeki açık hava tapınım
alanının kararımız eki 1/10.000 ölçekli paftalarda sınırları belirlendiği şekilde “I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2015/107
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 09.03.2015/3510
ANTALYA
Antalya İli, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi, İnönütepesi mevkiinde yer alan I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın
uygun bulunduğuna (Olumlu)karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2015/107
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 09.03.2015/3539
ANTALYA
Antalya İli, Kaş İlçesi, Çeşme Mahallesinde bulunan, orman sahası içerisindeki Antik
çiftlik yerleşimine ait yapı kalıntıları ve üç adet sarnıcın bulunduğu alanın kararımız eki 1/25000
ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekilde “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil
edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2015/107
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 09.03.2015/3535
ANTALYA
Antalya İli, Kaş İlçesi, Gelemiş ve Yeşilköy Mahalleleri, Patara Özel Çevre Koruma
Bölgesi sınırlarında yer alan oygu gömütlerin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmesine, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli kararımız
eki paftanın uygun bulunduğuna karar verildi.
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
KANUN
6639 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, 15-16 Nisan 2015 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ayşe Nur
BAHÇEKAPILI, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede
Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
–– İçişleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
ATAMA KARARLARI
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararları
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YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
— Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Sanko Üniversitesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/37)
–– 2015 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2015 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
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70
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79
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138

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/16, K: 2014/197 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2014/139, K: 2015/36 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2015/22, K: 2015/37 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2013/50, K: 2015/38 Sayılı Kararı

147
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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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