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Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
30 Mayıs 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29371

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2015/7669
Ekli “İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzüğün
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının 5/1/2015 tarihli ve 20761 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2015
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

K. İPEK
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

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

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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İŞÇİ VE İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ DENETİMİNE
İLİŞKİN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA
TÜZÜK
MADDE 1 – 12/3/1999 tarih ve 99/12591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7560
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Orta Anadolu Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri
Gümrük Müdürlüğünün kapatılması; adı geçen Bakanlığın 23/3/2015 tarihli ve 6692976 sayılı
yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7576
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bünyesinde 7 adet şube müdürlüğü kurulması;
İçişleri Bakanlığının 26/1/2015 tarihli ve 182 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7578
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik,
kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar
hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik
yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 23/3/2015 tarihli
ve 7578316 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

8/4/2015 TARİHLİ VE 2015/7578 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
Dışişleri Bakanlığına ait (1), (3), (4) ve (5) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek,
değişiklik ve iptaller yapılmıştır.
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2015/7579
Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliğinin Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu
(CPLP) nezdinde daimi temsilcilikle görevlendirilmesi; Dışişleri Bakanlığının 23/3/2015 tarihli
ve 7578066 sayılı yazısı üzerine, 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve
Koordinasyonu Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7580
Bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait;
1- Ekli (I) sayılı listede (B) sütununda gösterilen kadronun ihdası ve 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünde değişiklik yapılması,
2- Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile
(B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde
değişiklik yapılması;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24/3/2015 tarihli ve 2046 sayılı yazısı üzerine,
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7606
2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına
Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 10/4/2015 tarihli ve 45108 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı
Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı
Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri
ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı V.

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

K. İPEK
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

T. YILDIZ
Dışişleri Bakanı V.

N. CANİKLİ
Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7641
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait ekli cetvelde yer
alan boş kadroların unvan ve derecelerinin aynı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmesi;
Maliye Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve 153 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 660
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2015
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7642
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
bünyesinde yer alan (1) adet şube müdürlüğünün kaldırılması ve İstanbul İlinde adı geçen Daire
Başkanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak (1) adet şube müdürlüğü kurulması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2/4/2015 tarihli ve 4339 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984
tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
27/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7698
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/5/2015 tarihli ve 4142 sayılı yazısı
üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

K. İPEK
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

T. YILDIZ
Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

K. İPEK
İçişleri Bakanı V.

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. M. EKER
Sağlık Bakanı V.

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2015/7581
Ekli “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
Millî Savunma Bakanlığının 9/2/2015 tarihli ve 297 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca
8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7605
Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 1/4/2015 tarihli ve 2204 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ

M. ŞİMŞEK

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

T. YILDIZ

N. CANİKLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli “DİP NOT”un (A)
bölümünün (3) numaralı sırasına “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 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, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, müdür ve daha
alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle 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 yer alan;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grup içinde
gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan unvanları,
c) Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,
ç) Görev grubu: Benzer ve/veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya
başka görev gruplarından yapılacak atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü, atölye müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki
diğer görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için
yapılacak yazılı sınavı,
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f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan çalışma sürelerini,
g) Personel: Genel Müdürlük kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışanları,
ğ) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
h) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube Müdürü, Atölye Müdürü,
2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi,
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Araştırmacı,
c) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Mühendis, Heykeltıraş, Tekniker, Laborant, Hemşire.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Görevin niteliği itibariyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için Genel
Müdürlük veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi aranır. İlan edilen
kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en
az altı ayının Genel Müdürlükte çalışılmış olması esastır.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
hizmet şartlarını taşıması gerekir.
c)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.
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(2) Şube Müdürü ve Atölye Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların
yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise
yazılı sınavda başarılı olması gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Şube Müdürü ve Atölye Müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mühendis, Heykeltıraş ve Tekniker kadrolarında en
az 3 yıl çalışmış olmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Laborant, Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Ambar Memuru kadrolarında en az 3 yıl
çalışmış olmak,
c) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
diğer şartları taşımak,
ç) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
d) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
diğer şartları taşımak,
f) Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Ambar Memuru kadrolarına atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
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b) Heykeltıraş kadrosuna atanabilmek için;
1) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların heykelcilik bölümünden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) 2 yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
ç) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden
mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı Esasları
Duyuru
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, unvanı,
sınıfı, sayısı ve derecesi yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce personele duyurulur.
(2) Yazılı sınavın yapılacağı yer, tarih ve diğer hususlar sınava girecek kişilere en az
on beş gün önce duyurulur.
Başvuru
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan
değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin
son günü itibariyle başvuru şartlarını taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı
kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.
(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilirler.
(3) Aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli başvuruda bulunamaz.
(4) Başvurular Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek
aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

Görevde yükselme sınavı esasları
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır/yaptırılır. Sınav, Ölçme,
Seçme ve Yerleşme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de
yaptırılabilir.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yazılı sınavda
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav
başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Başarılı sayılanlar Genel Müdürlük resmi internet
sitesinde duyurulur.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Şube müdürü, atölye müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Sınav Kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak sınavları yürütmek
üzere beş kişiden oluşan bir sınav kurulu teşkil edilir. Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında teşekkül eden Kurul, personel ve eğitim birimi temsilcisi ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.
(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser
oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme
eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.
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(5) Sınav Kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara
ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,
yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve
işlemleri yürütmekle görevlidir.
(6) Sınav Kurulu; sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlar.
(7) Sınav Kurulu; sınava ilişkin itirazları sonuçlandırır.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 15 – (1) Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Genel Müdürlüğe
intikalinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınava katılanların sınav sonuçlarına itirazı, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.
(2) Bu itirazlar sınav kurulunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere
yazılı olarak bildirilir.
Unvan değişikliği sınavı esasları
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik
eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç
olmak üzere bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda, 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birisine yazılı olarak yaptırılır ve bu
sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(3) Doktora öğrenimini tamamlayanlar mesleki veya teknik öğrenimle ihraz ettikleri
görevlere ilişkin kadrolara unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın atanabilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamaya İlişkin Hükümler
Başarı sıralaması
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, atölye müdürü ve bunlarla
aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir
ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.
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(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel başarı
sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.
(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki puanlara
göre atanır.
(2) Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması 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 boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin 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) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için görevde yükselme sınavına alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere
atama yapılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler
görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu ve kuruluşlarında
daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme
sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
ç) Doktora öğrenimini yapmış olanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da
daha alt görevlere atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olma ve öğrenim şartını
taşımak kaydıyla sınavsız atanabilirler.
Engellilerin sınavı
MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atanma
MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 27/9/2007 tarihli ve 26656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine
Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME
İSTASYONU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında, sığır cinsi, koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar ile domuz türü evcil hayvanların
yurt içindeki nakilleri sırasında kontrol edildikleri ve dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile istasyonlarda yapılacak iş, işlem ve denetimlere dair
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sığır cinsi, koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar ile
domuz türü evcil hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında “Hayvanların Nakilleri Sırasında
Refahı ve Korunması Yönetmeliği” kapsamında barındırıldıkları, kontrol edildikleri, dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin esas ve usuller ile buraların kurulması ve denetlenmesine dair
iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
c) Hastalıktan ari işletme: Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip işletmeleri,
ç) Hayvan kayıt sistemi: Hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ve hareketlerinin izlendiği, hayvancılık işletmelerinin kayıt altına alındığı bilgisayar destekli, Bakanlık
bünyesinde oluşturulmuş veri tabanını,
d) İl/ilçe Müdürlüğü: İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
e) İstasyon: 8 saati aşan uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edildiği, yem ve su ihtiyaçlarının giderildiği, barındırıldığı ve dinlendirildiği kontrol istasyonlarını,
f) İstasyon Sorumlusu: İstasyonun sahibi, istasyon işletmecisi ya da bunlar adına istasyonda görev yapan gerçek kişiyi,
g) İşletmeci: Kontrol ve dinlendirme istasyonlarını işleten gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşları,
ğ) Resmi Veteriner Hekim: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,
h) Yolculuk Kütüğü: Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde belirtilen yolculuk kütüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontrol ve Dinlendirme İstasyonlarına İlişkin Şartlar ve Yapılacak İşlemler
Genel şartlar
MADDE 5 – (1) İstasyonlar aşağıdaki genel şartları taşır:
a) İstasyonlar yasaklama veya kısıtlama bulunan bölgelerde kurulamaz.
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b) İstasyonlar resmi veteriner hekim tarafından kontrol altında tutulur ve resmi veteriner
hekim istasyonların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu temin eder.
c) Hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvanların korunması ve kesimde hayvan refahına ilişkin usul, esas ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini yürütür, devamlılığının sağlanması amacıyla denetimlere açık tutulur.
ç) İstasyonlar yalnızca söz konusu güzergâhtan geçiş yapan hayvanları kabul etmek,
beslemek, sulamak, dinlendirmek, barındırmak ve ilgili bakımları yapmak amacıyla kullanılır.
d) İstasyonlar bu Yönetmeliğin kapsamına giren hayvanların alım veya satımı amacıyla
kullanılamaz.
Sağlık ve hijyen şartları
MADDE 6 – (1) Sağlık ve hijyen için istasyonlar aşağıdaki şartları taşımak zorundadır;
a) Nakil sonrası başka işletmelere ya da istasyonu kullanan diğer hayvanlara bulaşıcı
hastalıkların yayılmasını önleyecek şekilde tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar biyogüvenlik
tedbirlerine uygun olarak konumlandırılmalı ve kullanılmalıdır. İstasyondan her hayvan çıkışı
sonrasında bu tedbirler gözden geçirilmelidir.
b) Tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar dezenfeksiyon ve temizlik için uygun materyalden yapılmış olmalıdır. Tesise gelen hayvan nakil araçlarının temizliği için yeterli donanıma
sahip uygun bir yer tahsis edilmelidir. Bu kapsamda yapılacak tüm uygulamaların her türlü
hava koşulunda yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
(2) Binalar, ekipmanlar, tesisler ve araçlar her kullanımdan önce ve sonra resmi veteriner hekimin yönlendirmeleri doğrultusunda temizlenerek dezenfekte edilmelidir.
(3) İstasyondan sorumlu olan kişi, istasyona giren kişilerin kullanımı için temiz ekipman
ve koruyucu kıyafet temin eder. Bu malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu için uygun ekipmanlar bulundurur. Tek kullanımlık koruyucu kıyafet ya da malzemeler kullanılmaması durumunda kişilerin ya da araçların herhangi bir şekilde hayvan dışkısı ya da idrarı ile teması söz
konusu olduğunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli önlemleri alır.
(4) İstasyondan hayvanların çıkarılmasının ardından yataklık olarak kullanılan malzemeler kaldırılır, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yeni yataklıkla değiştirilir.
(5) Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla, hayvanların bulundukları tesislerdeki altlık, dışkı ve idrar uygun muameleye tabi tutulduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.
(6) Birbirini izleyen iki hayvan nakli arasında temizlik için ara verilir. İstasyonlarda
azami altı günlük kullanımın ardından, en az 24 saatlik süreçte hayvanlar tamamen tahliye edilir, yeni bir hayvan sevkiyatı gelmeden önce temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlanır.
(7) Hayvanlar istasyona kabul edilmeden önce;
a) Hayvanların ayrılmasının ardından 24 saat içinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine başlanır.
b) Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri resmi veteriner hekim tarafından yeterli bulunana kadar istasyona hayvan kabul edilmez.
Teknik şartlar
MADDE 7 – (1) Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde
belirtilen nakil araçlarında indirme ve bindirme işlemleri için kullanılan donanımlara ilaveten;
tesislerde de hayvanların indirilip bindirilmesi için uygun rampa, köprü ve iskele gibi donanım
bulundurulmalı ve bu donanımlar aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır;
a) Donanımlar mümkün olan en düşük eğimde olmalı, bu eğim 20º’den fazla olmamalıdır.
b) Yan taraflarında hayvanların düşmesini ya da kaçmasını önleyecek şekilde korumalık
bulunmalıdır.
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c) Zemin hayvanların kayma ve yaralanma riskini en aza indirecek şekilde kaplanmalı
ve yapılandırılmalıdır.
ç) Araç zemini, koridorlar ve rampa arasında veya rampa ile indirme alanının zemini
arasında hayvanları zıplamak zorunda bırakacak, kaymalarına ya da takılıp düşmelerine yol
açabilecek fark edilir herhangi bir boşluk, basamak veya çıkıntı olmamasına özen gösterilmelidir.
(2) Hayvanların barındırıldığı tüm bölümler aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır;
a) Zeminler hayvanların kayma ve yaralanma riskini en aza indirecek şekilde kaplanır
ve yapılandırılır.
b) Hayvanları elverişsiz hava koşullarından korumak için binaların etrafında ve çatılarda
gerekli tedbirler alınır.
c) Hayvanların barındırılması, gerektiğinde kontrol ve muayene edilmesi, beslenmesi,
sulanması ve yemlerin saklanması için uygun bölümler oluşturulur.
ç) İstasyonun kapasitesi dikkate alınarak, barındırılan hayvanlar için yeterli havalandırma ve drenaj imkânı sağlanır.
d) Hayvanların günün her saatinde kontrol edilmelerine imkân sağlayan yeterli düzeyde
doğal veya yapay aydınlatma sağlanır. Gerektiğinde, yeterli yedek aydınlatma donanımları bulundurulur.
e) Bağlanması gereken hayvanlar için bağlama ekipmanları temin edilir. Bağlama işlemi; hayvanların beslenmelerine, su içmelerine veya herhangi bir zorluk çekmeden yere uzanmalarına imkân verecek, acı veya ıstırap çekmelerine engel olacak şekilde gerçekleştirilir.
f) Hayvanların aynı anda yere uzanabilmeleri, su içme ve beslenme noktalarına kolaylıkla erişebilmeleri için yeterli alan sağlanır.
g) Hayvanlar için yeterli miktarda yatak malzemesi temin edilir. Her bölmeye yerleştirilmesi gereken yatak malzemeleri, hayvanların türlerine veya kategorilerine uygun olmalıdır.
ğ) İnşaat veya bakım işlemleri, hayvanların yaralanmalarına yol açabilecek herhangi
bir keskin kenar, tehlikeli nesne ya da hasarlı yüzeye temas etmesi önlenecek şekilde yapılır.
(3) Şap hastalığından korunmuş bölgelere nakledilen hayvanlar ile hastalıktan ari işletmelerden, arilik statüsü bozulmayacak şekilde diğer ari işletmelere nakledilen hayvanların
istasyona kabulünün söz konusu olduğu durumlarda, bu hayvanların istasyona kabul edilen diğer hayvanlarla temasını önleyecek ayrı bir bölüm oluşturulur.
(4) Hasta, yaralı veya bireysel ilgiye ihtiyaç duyan hayvanların ayrı bir yerde barındırılabilmesi için uygun bölmeler bulunmalıdır.
(5) İstasyonlara iş için gelen veya buraları kullanan tüm kişiler için uygun sosyal tesisler
bulunmalıdır.
(6) Atıkların saklanması ve tasfiyesi ile ölü hayvanların imhası için gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Dinlendirme istasyonlarında yapılacak iş ve işlemler
MADDE 8 – (1) Hayvanlar istasyona vardıktan sonra gecikme olmaksızın araçtan indirilir. Ancak, hava koşulları ve bekleme süreleri nedeniyle hayvanların indirilmesinde gecikme
zorunluluğu doğarsa, hayvanlara mümkün olan en iyi refah koşulları sağlanmalıdır.
(2) Bindirme ve indirme sırasında, hayvanları korkutmamak, heyecanlandırmamak veya
kötü muameleye maruz bırakmamak için gereken özen gösterilmelidir. Hayvanlar gereksiz
yere acı veya ıstıraba neden olacak şekilde baş, boynuz, kulak, ayak, kuyruk, yün veya tüylerinden kaldırılmamalı, sürüklenmemeli, gerekirse hayvanlar bireysel olarak yönlendirilmelidir.
(3) Hayvanların tesis genelindeki hareketi için;
a) Yönlendirme ve hareket ettirmede hayvanların sosyal davranış özelliklerinden yararlanılmalı ve hayvanların kullanacağı geçiş yolları bu özelliklere göre düzenlenmelidir.
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b) Hayvanların yönlendirilmesinde kullanılacak araçlar yalnızca bu amaçla kullanılmalıdır. Elektrik şoku veren araçların kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalı, bu
araçlar kullanılacaksa yalnızca hareket etmeyi reddeden yetişkin büyükbaş hayvanlar ve domuzlarda kullanılmalıdır. Bu kullanımda da şoklar iki saniyeden uzun sürmemeli, yeterli aralıklarla verilmeli ve hayvanların önünde hareket edebilecekleri bir alan bırakılmalıdır. Bu şoklar, yalnızca arka but tarafındaki kaslara uygulanmalıdır.
c) Hayvanların hassasiyet gösteren herhangi bir kısmına vurulmamalı veya basınç uygulanmamalıdır. Özellikle hayvanların kuyrukları ezilmemeli, bükülmemeli veya kırılmamalı
ayrıca gözleri bağlanmamalıdır. Hayvanlara yumruk veya tekme atılmamalıdır.
ç) Hayvanları yönlendirmede yönlendirme bayrağı kullanılmasına özen gösterilmeli,
sivri uçlu herhangi bir alet kullanılmamalıdır. Hayvanları yönlendirmek için kullanılan sopalar
veya diğer araçlar, ancak hayvanın vücudunda herhangi bir yaralanmaya veya gereksiz ıstıraba
yol açmayacak şekilde kullanılabilir.
(4) Nemli havada yüksek sıcaklıklara maruz kalmış olan hayvanlar, mümkün olan en
kısa sürede ve uygun şekilde serinletilmelidir.
(5) İstasyonda barındırılan her bir hayvanın kaldığı süre içerisinde ve bir sonraki yemleme noktasına kadar geçecek tahmini yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı yeterli miktarda temiz su ve uygun yeme erişebileceği şekilde beslenmesi ve sulanması sağlanır.
(6) Sıvı yeme ihtiyaç duyan genç buzağılar gibi özel beslenme ihtiyaçları bulunan hayvanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun ekipmana ve personele sahip olan dinlenme
noktalarına kabul edilmelidir. Aksi durumda söz konusu hayvanlar istasyona kabul edilmemelidir.
(7) Hayvanların durumu, istasyona varışlarından itibaren istasyonda kaldıkları süre boyunca uygun aralıklarla bir istasyon personeli tarafından kontrol edilmelidir.
İstasyondan ayrılışta yapılacak iş ve işlemler
MADDE 9 – (1) Hayvanların istasyondan ayrılmadan önce yolculuk için uygun durumda olup olmadığı, yolculuk kütüğüne uyulup uyulmadığı resmi veteriner hekim tarafından
kontrol edilmelidir.
(2) Kontroller sonrası hayvan sağlığı ve refahı açısından bir aksaklığın tespiti halinde
resmi veteriner hekim Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin
55 inci maddesinde belirtilen tedbirler ile aşağıdaki tedbirleri alır veya aldırır;
a) Sürücü ya da bakıcının değiştirilmesi,
b) Nakil aracından kaynaklanan bir problem olması durumunda nakil aracının geçici
tamiri veya hayvanların tamamının ya da bir bölümünün başka bir nakil aracına aktarılması,
c) Hayvanların refahı bakımından daha uygun olanı tercih edilmek üzere, en kestirme
güzergâh üzerinden gerçekleştirilmek koşuluyla, hayvanların ayrılış yerlerine geri gönderilmesi
veya varış yerlerine gönderilmesi için nakillerine müsaade edilmesi,
ç) Sorun çözülünceye kadar, masrafları nakliyeci tarafından karşılanmak üzere, hayvanların uygun yerde tutulması ve bakımlarının uygun şekilde yaptırılması,
d) Hayvanların refahını güvence altına alacak başka herhangi bir imkân olmadığı takdirde, hayvan refahı kurallarına uygun yöntemlerle kesilmesi ya da itlaf edilmesi.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler
Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) İl müdürlüğü istasyonların gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile
resmi kuruluşlar tarafından kurulmasına ya da işletilmesine izin verir.
(2) İl müdürlüğü bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli koşulları taşıyan istasyonlara
onay verir ve bunları hayvan kayıt siteminin ilgili kısmına kaydeder.
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(3) Genel Müdürlük istasyonu belirli bir hayvan türü/cinsi veya sağlık durumu için sınırlandırabilir.
(4) Yönetmelikte istenen şartlara uygunluğun sona ermesi ya da içinde bulunduğu alanın
sağlık durumunun değişmesi veya hayvan sağlığı ve refahına ilişkin kuralların ciddi ihlali durumunda, il müdürlüğü tarafından istasyonun izni askıya alınarak sistemde pasif hale getirilir
veya izni tamamen iptal edilir. Söz konusu istasyonun Yönetmelik hükümlerinde istenen şartları
tekrar sağlaması durumunda istasyona tekrar izin verilir.
İstasyon işletmecisinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) İşletmeci, istasyonun bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını
sağlar.
(2) Ulusal mevzuata göre tanımlanmış veya belgelendirilmiş hayvanları veya transit
olarak geçiş yapan hayvanları istasyona kabul eder. Bu amaçla ilgili kişi, hayvanlara ait belgeler
ile hayvanların kulak küpelerini ya da diğer tanımlama araçlarını rastgele kontrol eder veya
ettirir.
(3) Hasta, yaralı veya bireysel ilgiye ihtiyaç duyan hayvanların ayrı bir yerde barındırılabilmesi için istasyon içinde uygun bölümler oluşturur. Hayvanların sağlık durumunu tehlikeye düşürebilecek her türlü temastan kaçınılır, istasyona getirilmiş hayvanların nakil esnasındaki hayvanlarla birlikte ve istasyonda dinlendirilen diğer hayvanlardan ayrı bölmelerde tutulmasını sağlar.
(4) Hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda uygun zamanlarda beslenmesini ve sulanmasını sağlar ve bu amaçla, gerekli miktarlarda yem ve su temin eder.
(5) Hayvanların bakımını yaptırır, gerektiğinde hayvanların refah ve sağlık ihtiyaçları
doğrultusunda gereken tüm tedbirleri alır.
(6) Kendi sorumluluğunda iken hastalanan veya yaralanan hayvanların uygun şekilde
tedavi ettirilmesi ve hayvan refahı kuralları çerçevesinde bu hayvanların uygun şekilde kesilmesi, itlaf veya imha edilmesini temin eder.
(7) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla, hayvanlara gerekli bakımı yapabilecek ve ihtiyaç halinde hayvanların idaresini sağlayabilecek, bulunduğu
işletmede veya bir eğitim kurumunda özel bir eğitim almış veya bahsedilen eğitime denk gelen
tatbiki tecrübeye ve gerekli yetenek, bilgi ve profesyonel yetkinliğe sahip personel istihdam
eder.
(8) Dinlendirme istasyonlarında hayvanlarla birlikte çalışan tüm kişilerin hayvan refahı
hükümlerine uygun hareket etmeleri için gerekli tedbirleri alır.
(9) Bir iş günü içerisinde aşağıda belirtilen bilgilere ilişkin kayıt işlemlerini gerçekleştirir ve bağlı bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne bildirir. Bu bilgileri saklar ve en az üç yıl
boyunca denetimler için hazır bulundurur.
a) İstasyona gelen her hayvan nakli için indirme işleminin tamamlandığı ve yeniden
yükleme işleminin başladığı tarih ve saat kayıtları,
b) 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için istasyonun boşaltıldığı, temizlendiği ve dezenfekte edildiği tarihi ve saati,
c) İstasyona gelen her bir hayvan nakli için düzenlenmiş olan veteriner sağlık raporunun
nerede düzenlendiği, düzenleme tarihi, sayfa ve seri numarası, düzenleyen kişiye ait bilgileri,
ç) Dinlenme istasyonuna gelişte veya istasyonda kalış süresince hayvanlarda herhangi
bir ölüm olayı gerçekleşmişse bunların sayısı ile durumu izah eden ayrıntılı raporları,
d) İstasyona gelişte ve kalış süresince ciddi şekilde yaralanan veya bir sonraki yolculuk
için uygun durumda olmayan hayvanların sayısı ile bu durumu izah eden ayrıntılı raporları,
e) Hayvan naklini yapan nakliyeci ve sürücülerin adı/soyadı ve adres bilgileri ile araçlara ilişkin bilgilerin kaydını tutar ve herhangi bir kural dışılığın tespiti halinde, bağlı bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne en kısa sürede bilgi verir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Yaptırımlar ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 12 ‒ (1) İstasyonlar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununa uyulup uyulmaması yönünden denetime tabi tutulacaktır.
(2) İstasyonlar asgari 2 yılda bir periyodik olarak veya gerektiğinde bu Yönetmelik
kapsamında il müdürlüğü tarafından denetlenir. Denetimlerde ek-1’de yer alan form doldurarak
eksiklikler ve öneriler belirtilir, eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre verilir bu durum
istasyon sorumlusuna bildirilir. Eksikliklerin giderilmesi için verilecek süre üç aydan fazla olamaz.
(3) Dinlendirme istasyonlarında Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre
içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde yazılı ikazda verilen süreyi
takiben istasyon il hayvan sağlığı zabıtası komisyonu tarafından kapatılır.
(4) Kapatma söz konusu olduğunda bu durum veri tabanına işlenir.
İdari yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Yapılan denetimlerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadığının
tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içinde giderilmemesi, eksikliklerin ve ihlallerin devam
etmesi durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun
36 ncı maddesine göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
“c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı
sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak
üzere Kurulda en az altı ay çalışmış olmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü
sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde ve “öncelik verilir.” ibaresi “öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması
belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “bir ay içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/4/2014

28962

—— • ——
TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME
ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/19)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin
ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık
hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye
başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, tarımsal
işletme katkı payı, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu
maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495
sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının
8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,
b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına
istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve
buna bağlı kayıt sistemlerini,
ğ) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2015 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe
müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,
h) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı
Türkvet veri tabanını,
ı) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca,
tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,
i) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
j) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık
il teknik komitesini,
k) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine
göre oluşturulan kayıt sistemini,
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l) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesini,
m) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
n) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı
alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,
o) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,
ö) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti
sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
p) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,
r) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
s) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve
vakıflar ile gönüllü kuruluşları,
ş) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi
bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,
t) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,
u) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve
hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
ü) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince,
ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
v) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve
serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,
y) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat
odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan
ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini,
z) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya
su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,
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aa) Tarımsal işletme katkı payı (TİKP): TYDD kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin, hizmet karşılığı olarak tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi
ve kuruluşların hesabına yatırdığı ve miktarı her bir tarımsal işletme için elli (50) Türk Lirası
olan bedeli,
bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen
desteği,
cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,
çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı
kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,
ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmeliği,
ff) Yerleşim yeri adresi: 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,
gg) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini
gösteren belgeyi,
ğğ) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler
Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine
ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt
sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmak,
b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,
1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla
kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla
en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan
olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş
hayvana sahip olmak,
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5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak,
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10 000
adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak,
8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) nci
alt bentlerinde belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.
(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme
imzalamış olmak,
b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti almak,
c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz
edilmek üzere hazır bulundurmak,
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluşun bildirdiği banka hesabına
tarımsal işletme katkı payını yatırmak,
gerekir.
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.
b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on
iki aydır.
c) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2014 yılı TYDD’den faydalanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2015 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2014 yılı TYDD’den
faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden
başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2014 yılı
TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2014 yılı TYDD hizmet
sunumunun bitiminden itibaren on iki ayı kapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır.
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer
alan hükümler doğrultusunda sunulmalıdır.
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d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen
hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar
ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.
e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz
edilmek üzere hazır bulundurulur.
f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı
veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
bildirilir.
g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on
beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler ile TYDD
Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal
(Ek-3) on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri, sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne,
iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.
ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin mücbir
sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde ikame
edilir ve ikame edilen yöneticiye ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
gönderilir. Yeni yöneticinin bilgileri, sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe
müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.
h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı
mücbir sebepler, tarım danışmanı sertifikasının geçici iptali veya iptali nedenleri ile Tebliğde
belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir defadan fazla değiştirilemez.
ı) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren
kuruluş ile tarım danışmanı ve yönetici arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin
süresi yirmi dört aydan az olamaz. Doğum izni kullanan tarım danışmanı ve yönetici yerine
istihdam edilen kişiler bu hükmün dışındadır.
i) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren
kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile serbest tarım danışmanı tarımsal
danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.
j) Tarımsal işletme katkı payının yatırılması için Banka hesabı açmak ve bu hesabı tarımsal işletmelere bildirmek.
(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve
ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede
ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş birimleri aracılığı
ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
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ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde
bulunabilirler.
(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte
belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık
hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi
ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir
komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip
olan kişiler öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.
b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları şikâyet, ihbar gibi
olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince en az yılda iki defa denetler.
c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.
ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında
oluşturulan komisyon, İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.
d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan
oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az % 25’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işletmeler
için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır. Yapılan çiftçi görüşmelerinde memnuniyetsizlik oranı % 20 ve üzerinde olduğunda ceza işlemleri
uygulanır.
e) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları
İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen
hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine
göre yapılır.
f) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme
sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.
g) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet bulunan kişi ve kuruluşların TYDD ödemelerini durdurma hakkına sahiptir. Bu kişi ve kuruluşların ödemesi on
iki aylık hizmet sunumu tamamlanana kadar yapılmaz.
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ğ) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanlarından, mücbir sebepler, tarım danışmanı sertifikasının geçici iptali veya iptali nedenlerinden dolayı görevinden
ayrılanların sayısının üç ve üzerinde olması halinde, kuruluşun denetimi İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Başkanlığında oluşturulan komisyonca tekrar yapılır
ve denetim raporunun uygunluğu halinde ayrılanların yerine bu Tebliğin hükümlerine göre tarım
danışmanı istihdamı yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İşlemleri ve Belgeler
Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.
(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler
yetkilidir.
a) Serbest tarım danışmanı,
b) Ziraat Odası Başkanı,
c) Birlik Başkanı,
ç) Kooperatif Başkanı,
d) Tarımsal Dernek Başkanı,
e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,
f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.
(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),
b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların
bünyesindeki her danışman için, uygulama esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı
ayrı düzenlenecektir,
c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,
ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık
şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı
belge,
d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık
şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,
e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD
başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili
kurul kararı onaylı sureti,
f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı,
1) ÇKS belgesi,
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2) AKS belgesi,
3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,
4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,
6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste,
7) Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden alınan yazı,
8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu
ve sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı İşletme Tescil
Belgesi,
9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncellemesinin yapılamadığı hallerde, il müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden
belge.
g) TYDD’ne başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı/danışmanları, yönetici/yöneticileri ve serbest tarım danışmanı nüfus kayıt sisteminden Yerleşim Yeri ve Diğer
Adres Belgesi alır. Bu belgede belirtilen yerleşim yeri adresi ile 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının
(i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olmalıdır.
ğ) Her bir tarımsal işletme için ayrı ayrı olmak üzere tarımsal işletme katkı payının, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi veya kuruluşun bildirdiği Banka hesabına yatırıldığına
dair Banka dekontu.
Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri
MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren elli gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun
bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapar.
b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair
Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali
(Ek-4) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe müdürlüğünce ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde il müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri giriş sistemine kayıt edilerek, il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal
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İşletmelere Ait İl İcmali (Ek-7) çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden kırk
beş gün sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne
yapılan itirazlar en geç on gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri
alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra
yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde
icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
ç) Kesinleşmiş (Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde
yazılı olarak Başkanlığa gönderilir.
d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.
e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan
komisyonlarca veya Başkanlıkça Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan
uyarı için toplam TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası için toplam TYDD tutarı %30 oranında, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası için toplam TYDD tutarı %50 oranında azaltılır. Kınama üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya
karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.
(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce tarım danışmanı ve yöneticinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları, fatura/serbest meslek makbuzu, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye
esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler adına düzenlenen birinci ve
ikinci dilim ödeme miktarına göre fatura/serbest meslek makbuzu TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
b) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye
esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda
istihdam edilen tarım danışmanı ve yöneticinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim
ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
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c) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali
Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet
verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz
banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili kişiler aracılığı
ile il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
ç) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin
teminat mektubu alınabilir.
d) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye esas kesinleşmiş il icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve
on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca altı ayda bir yapılan
denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş (Ek-4)
ve (Ek-6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş (Ek-5) ve
(Ek-7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılı olarak gönderilir. İl/ilçe
müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca yapılan denetimlerde Yönetmelik ve uygulama
esasları kapsamında uyarı veya kınama cezası uygulanan kişi ve kuruluşlara ait ödeme icmalleri, cezanın kişi veya kuruluşa tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresi olan otuz iş günü sonunda,
itiraz olması halinde ise Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi bünyesinde
Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin komisyonu kararı sonrasında, verilen karara
göre Başkanlığa gönderilir.
e) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime gönderilir.
f) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip,
Banka tarafından yapılır.
Ödeme
MADDE 10 – (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık
hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım
ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.
(2) Bakanlığımız tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti
sunan; üretici örgütü, ziraat odası, tarımsal danışmanlık vakfı, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal danışmanlık derneği ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla sekiz (8) tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır.
(3) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla
iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.
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(4) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış
sırasına göre olmak üzere, ceza durumu, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti
ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu, yetki belgesi tarihi, sözleşme tarihi ve başvuru tarihine göre il müdürlüğünün belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.
(5) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri
2015 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri
bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.
(6) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu
müteakip TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşların 1 inci dilim TYDD ödemesi 12 aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir.
(7) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında
yapacakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar kendilerine TYDD ödemesi yapılmaz.
(8) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka
şubesinden yapılır. Merkezinde faaliyet göstermeyen kuruluşlara şubeleri için ödeme yapılmaz.
(9) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi veya kuruluştaki kadın tarım danışmanının
doğum yapması ve durumu doktor raporu ile belgelemesi şartıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti
sunan kuruluşun veya serbest tarım danışmanının talep etmeleri durumunda, bu Tebliğde belirtilen 52 haftalık hizmet sunumunun en az 36 haftalık süresinde tarımsal danışmanlık hizmeti
sunmaları halinde, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşta doğum yapan tarım danışmanının hizmet verdiği tarımsal işletmeler için yapılacak toplam TYDD ödemesinin 2/3’ü veya
serbest tarım danışmanına yapılacak toplam TYDD ödemesinin 2/3’ü ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Teknik Komiteleri
İl teknik komitelerinin görevleri
MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.
a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun
kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili
mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.
b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye
başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile
ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.
ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı
aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunur.
d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi/kuruluşların
beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara
bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
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e) İl Teknik Komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı
konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine
göre oluşturulan disiplin komisyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.
Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini
sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler
Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü denetime tabidir.
(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların,
tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte
evrak tespit edilmesi halinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen
münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması
Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine
ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt
sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmayan her bir tarımsal işletme için,
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle
birlikte, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar,
c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,
ç) Kamu tüzel kişileri,
d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş
olan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,
e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye
hizmet sunan kişi ve kuruluşlar,
f) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarına girmiş ve dosyasında eksiği olmayan yetki belgesi başvuruları hariç, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar,

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve denetleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen
cezalardan kınama üstü ceza alan kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali
hazırda devam eden kişi/kuruluşlar,
ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortak/sahibi/yönetici ile
yetki belgesi iptal edilen serbest tarım danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı başka bir tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar,
h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal
işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alıyorsa bu
tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar,
ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali hariç olmak üzere,
on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler,
i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme
arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı
karşılıklı ve/veya tek taraflı fesih edilmesi durumunda bu işletme için, hizmet sunan kişi/kuruluşlar,
j) Tarımsal işletme katkı payının tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi veya kuruluşun bildirdiği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontları ibraz edilmeyen veya banka
dekontu ibraz edilmesine rağmen tarımsal işletme katkı payını yatırmadığı anlaşılan her bir tarımsal işletme.
Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan
TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki kınama ve üstü ceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi,
b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı veya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh
olursa bu tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD,
c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile kuruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşta görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra
görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen yılı TYDD,
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan
daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD,
geri alınır.
(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan uyarı cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %10’u, kınama
veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan
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toplam TYDD ödemesinin %30’u önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %50’si, kınama üstü cezası alan kişi/kuruluşlara
yapılan TYDD ödemesinin tamamı 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.
(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alınmaz.
(4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa
ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda öncelikle teminattan mahsup
edilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.
(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar
ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı
belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler
yapılır.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu
Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488
sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya
il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 16 – (1) 21/5/2009 tarihli ve 27234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2009/45), 27/5/2010 tarihli ve 27593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ
No: 2010/21), 26/3/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2011/14), 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2012/41), 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2013/31) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2015/3)
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, yurt dışı şubelerinin yükümlülükleri dâhil, Merkez Bankasına, Hazineye, yurt içi bankalara ve uluslararası anlaşmayla kurulmuş olan bankaların Türkiye’deki merkez ve şubelerine olan yükümlülükleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen bilanço kalemleri zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturur.
a) Mevduat/katılım fonu.
b) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar.
c) Kullanılan krediler (Hazine garantisiyle sağlananlar hariç).
ç) İhraç edilen menkul kıymetler (net).
d) Sermaye hesaplamasına dâhil edilmeyen borçlanma araçları.
e) Yurt dışı merkeze yükümlülükler (net).
f) Kredi kartı ödemelerinden borçlar.
(2) Yukarıda sayılan bilanço kalemleri toplamından, yurt dışı şubelerce bankalar ve kredi vermeye yetkili diğer kuruluşlar hariç olmak üzere yurt dışı yerleşiklere kullandırılan kredi
tutarı kadar indirim yapılabilir. Bu indirim, en kısa vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülüklerden başlayarak yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarının ilk cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türk lirası yükümlülükler için tesis edilecek Türk lirası zorunlu karşılık tutarı 6 ncı maddede
öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanır. Bu tutardan yurt dışı şubelerin yurt dışında tesis
etmeleri gereken Türk lirası zorunlu karşılık tutarı indirilebilir. Türk lirası zorunlu karşılıklar,
Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve ortalama olarak tesis edilir.”
“Yabancı para yükümlülükler için tesis edilecek yabancı para zorunlu karşılık tutarı 6 ncı maddede
öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanır. Bu tutardan yurt dışı şubelerin yurt dışında tesis etmeleri gereken yabancı para zorunlu karşılık tutarı indirilebilir. Yabancı para zorunlu karşılıklar,
ABD doları yükümlülükler için ABD doları döviz cinsinden, ABD doları haricindeki yabancı
para yükümlülükler için ABD doları veya euro döviz cinslerinden, Merkez Bankası nezdinde
açılan hesaplarda nakden ve en fazla 3 puanlık kısmı ortalama olacak şekilde tesis edilir.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kapsama alınan yurt dışı şube yükümlülüklerine ilişkin istisna
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Yurt dışı şubelerin 29/5/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan
ve “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sayı: 2015/3)” ile ilk defa zorunlu karşılığa tabi tutulan yükümlülükleri vadeleri sonuna kadar
zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dâhil edilmez.”
MADDE 4 – Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrası
ile 3 üncü maddesiyle Tebliğe eklenen geçici 5 inci maddesi 5/6/2015 tarihinde, diğer hükümleri
ise 3/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6318

Karar Tarihi: 29/05/2015

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2015 tarih ve 6318 sayılı Kararı
ile;
5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka)
ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile
yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen
veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Kanunun 71 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine
karar verilmiştir.

—— • ——

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
30 Mayıs 2015
CUMARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Eşme Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2012/328
Karar No
: 2014/58
Katılan
: Ahmet Ulu, Fehmi ve Necla oğlu, 11/06/1981 doğumlu
Suç
: Hakaret, Basit Yaralama
Suç Tarihi : 27/09/2012
Karar Tarihi : 04/09/2014
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Hakaret ve Basit Yaralama suçlarından
neticeten sanık Yavuz KAYA hakkında hakaret suçundan beraat, yaralama suçundan beraat, yine
yaralama suçundan 2.240,00 TL adli para cezası, sanığın müşteki Umut Ulu'ya yaralama
suçundan 6 yıl 3 ay hapis verilmiş katılan bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
3892

—— • ——



Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/1061
Davacı
: K.H.
Sanık
: BİLAL SALAH MECİD ABDULSELAM-Salad ve Mecid oğlu 1985 Irak
doğumlu Aksaray Harlar caddesi Fatih İstanbul
Suç
: Kötü Muamele, Hakaret, Tehdit
Suç
: 24/06/2013
Suç
: İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
Karar Tarihi : 20/11/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda;
sanığın kötü muamele, hakaret, tehdit suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması içi kamu
davası açılmış sanık Bilal Salah Mecid Abdulselem hakkında atılı suçu işlediğine dair her türlü
şüpheden uzak, kesin, somut, yeterli delil olmadığından BERAATİNE karar verilmiş ancak karar,
adresi belirlenemediğinden sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28.
Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından
itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan tebligat yerine geçerli
olmak üzere ilan olunur.
3890
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ORTA SAYFA
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
VERİ MERKEZİ İYİLEŞTİRME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı olan Veri
Merkezi İyileştirme Sistemi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis 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, 09/06/2015 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 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.
4821/1-1
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VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ DİSK ARTIRIMI VE YEDEKLEME SİSTEMİ
KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı Veri
Depolama Ünitesi Disk Artırımı (EMC VNX 5500) ve Yedekleme Sistemi Kapasite Artırımı
(EMC Datadomain 2500), ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen
marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile marka/modellerin, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 09/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir
tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 -Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
4823/1-1
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 200 ADET HEPSİ BİR ARADA
BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama
Merkez Müdürlüğü ihtiyacı 200 adet Hepsi Bir Arada Bilgisayar teknik şartnamesine Lenovo
markası 10BD002JTX modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (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 şartnamesi, marka/modeli, 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, 10/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine,
teknik şartnamede belirtilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kıs mi 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 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.
4824/1-1
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2 ADET DİJİTAL BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı
belirtilen 2 adet Dijital Baskı Makinesi teknik şartnamesine ve Canon, Xerox veya Ricoh
markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname, marka, 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, 10.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
4825/1-1
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1 ADET KİMYASAL OTOANLİZÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı ihtiyacı “1 Adet Kimyasal Otoanlizör Sistemi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 15/06/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
4826/1-1

—————

2 ADET ÇEKME BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı ihtiyacı 2 Adet Çekme Basma Test 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(130 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
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2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12/06/2015 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.
4822/1-1

—————

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI VETERİNER KONTROL
MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
İHTİYACI 1 ADET LC-MS/MS CİHAZI VE 1 ADET
GC-MS/MS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Ofisimizce, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Kontrol Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı “1 adet LC-MS/MS Cihazı ve 1 adet GC-MS/MS 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 edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 16.06.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi
teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
4827/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı
Hizmetleri için işgücü çalıştırılması hizmet alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı
yönetmeliği esasları dâhilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2015/66448
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - Kırşehir
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 386 221 61 30 - 37/0386 221 61 38
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında
27 işgücü, Pancar Analiz Laboratuarında 34 işgücü
olmak üzere hizmetlerinin yürütülmesi için toplam 61
işgücü çalıştırılması işidir.
b) Yapılacağı Yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında 130 gün,
Pancar Analiz Laboratuvarında 100 gün
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve Saati
: 10.06.2015 Çarşamba Günü, Saat 09.30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek
Odası belgesi
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.1 - İş deneyim belgesi:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale
konusu iş a benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1 - Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında
Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı işler, Benzer İş Olarak Kabul
Edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (YüzOnSekizTürk
Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200
KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet
ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Diğer Hususlar:
13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin
veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak
kabul edilecektir.
13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
4806/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kireç Ocağının Söküm, Temizlik ve Örüm işleri hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş.
Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale
Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/67316
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200
KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30-37/0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamıza ait 90 m³ 2 adet kireç ocağının refrakter
iç tuğlalarının (Krom-Magnezit) sökümü, temizliği
ve örümü işidir.
b) Yapılacağı Yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: 40 (Kırk) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati
: 10.06.2015 Çarşamba Günü - Saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası
Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren
makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
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4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki
belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul
İşlemleri tamamlanan her türlü Kireç Ocağı Örümü işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın
almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, teklif edilen götürü bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Diğer Hususlar:
13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin
veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak
kabul edilecektir.
13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2015/60275

1 - İdarenin
a) Adresi

: Mimarsinan

Mahallesi

Talip

Kaban

Bulvarı

No: 27/24159 ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası

: 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Toplam: 23.000 Ton Linyit kömürü

Kömür Miktarı

Baz Kalori Kcal/kg

1)

5.000 Ton

3.900-4.200 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

2)

7.500 Ton

4.400-4.800 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

3)

10.500 Ton

5.800-6.100 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

Toplam:

23.000 Ton

b) Teslim yeri

: Erzincan Şeker Fabrikası Kömür stok sahası araç

c) Teslim tarihleri

: Sözleşmenin

üzerinde teslim edilecektir.
imzalanmasını

müteakip

idarece

verilecek termin programına göre.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erzincan Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı
Salonu

b) Tarihi ve saati

: 16/06/2015 Salı Günü Saat: 14:00’de

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 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, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
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ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki
muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren
makbuzlar.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı
Beyannamesi.
4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1 - Banka referans mektubu:
Teklif edilen bedelin % 10’un dan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezrindeki
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösterir Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka
referans mektubu teklif ekinde verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.3.1 - İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin
% 30’oranından az olmamak üzere; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren standart forma
uygun belge verilecektir,
4.3.2 - Kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan
belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.
4.3.3 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım
veya satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve
100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler 16.06.2015 saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta
ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.
8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
10 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735
Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta serbesttir.
4747/1-1
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ÇOK EKSENLİ TEST YAPABİLEN 50-100 TONLUK SERVO-HİDROLİK UNİVERSAL
TEST MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Çok Eksenli Test Yapabilen 50-100 Tonluk Servo - Hidrolik Universal Test Makinası
alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının
20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/67300
1 - İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap.ihale@gazi.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çok Eksenli Test Yapabilen 50-100 Tonluk Servo Hidrolik Universal Test Makinası Alımı
b) Teslim yeri
: CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi)
c) Teslim tarihi
: Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye
bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin
tamamı 210 (İkiyüzon) takvim günü içinde CIP/Ankara
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesine nakil/teslimi
yüklenici tarafından yapılacaktır.)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 09.06.2015 Salı günü, saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir.
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 09/06/2015 Salı günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4820/1-1

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi V. Kısım I.
etap (77,50 ha.) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yazıkonak/
ELAZIĞ
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Yaklaşık 77,50 hektarlık Elazığ Organize Sanayi
Bölgesi V. Kısım I. etap alanına ait yol, içmesuyu,
atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı inşaatlarından
müteşekkil altyapı yapım işi
b) Yapılacağı yer
: ELAZIĞ
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 12.391.900.-TL
f) Geçici Teminatı
:
867.433.-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad.
No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 18/06/2015 - Saat:10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.
b- Anahtar Teknik Personel
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İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan
1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.
6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.
b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton
statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
İ) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul
edilmez.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Elazığ
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yazıkonak / ELAZIĞ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL
karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
11 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
4764/2-1
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SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTIRILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 1 (Bir) adet soğuk hava deposu, teklif
alma usulüyle yaptırılacaktır.
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
4809/1-1

—————

YEMEK ISITICILI DAĞITIM REYONU ALINACAKTIR
1 - Fabrikamızın yemekhanesinde kullanılmak üzere 1 (Bir) adet yemek ısıtıcılı dağıtım
reyonu, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
4810/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
55.14/29
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2014-105
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2014-2235
SAMSUN
Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Çırakman Mahallesi, 641 parselde bulunan tescilli Yel
Değirmeni’nin korunma alanı belirlenmesi istemini içeren Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 10.12.2014 gün ve 3244 sayılı yazısı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunun 18.12.1992 gün ve 1525 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.12.2014 gün ve 371 sayılı raporu okundu. Ekleri ve
ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Çırakman Mahallesi, 641 parselde bulunan tescilli Yel
Değirmeni’nin korunma alanının ekli 1/2000 ölçekli harita çizildiği şekli ile belirlenmesine, 663
parseldeki talep edilen define kazısının müze denetiminde yapılabileceğine, korunma alanı
içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması
gerektiğine, korunma alanı içinde kalan parsellerin(641,642,662,663,664) tapu kütüğünün
beyanlar hanesine korunma alanında kaldığına dair şerh konulması gerektiğine karar verildi.
Not: 23/5/2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki
şekilde düzeltilmiştir.
4546/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle 60411 ada 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
4807/1-1
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından, Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 59 KOBİ Uzman
Yardımcısı Alınacaktır.
Aranan Şartlar
1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla
35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet
borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in
muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70
(yetmiş) puan almak,
9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;
a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine,
Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin
Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak
ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya
İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden yada
bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı
fakültelerden mezun olmak ve KPSSP57 puan türünden asgari puanı almış olmak,
c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği
bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya
yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı
almış olmak,
d. KUY04 Referans Kodu için İletişim Fakültelerinden yada bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun
olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya
İşletme Fakültelerinin Kamu Yönetimi bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve
KPSSP47 puan türünden asgari puanı almış olmak,
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f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği
bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya
yurtdışı yabancı fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı
almış olmak,
g. KUY07 Referans kodu için Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümünden yada
bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı
fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
h. KUY08 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya
İşletme Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve
KPSSP88 puan türünden asgari puanı almış olmak,
Ön Başvuru
Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;
10) Başvurusunu 15 Haziran 2015 tarihinde saat 09:00’dan 26 Haziran 2015 günü saat
17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır.
Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme
postası atılacaktır.
11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
12) Başvurular T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik
Paylaşım Sisteminden alınacaktır.
13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda yapılacaktır.
14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;
Referans
Kodu
KUY01

KUY02

Birim
Ağrı Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü
İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü
İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü
İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Konya Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Sivas Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Aydın Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Pozisyon
Sayısı
1
1
1
1
4
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
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Birim
Bolu Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Pozisyon
Sayısı
1
1

Düzce Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Giresun Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Gümüşhane Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Hatay Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Isparta Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü

3

İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2

İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Kars Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Kırklareli Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Muğla Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Nevşehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

KUY03

Ankara/Başkanlık

1

KUY04

Ankara/Başkanlık

2

KUY05

Ankara/Başkanlık

1

KUY06

Ankara/Başkanlık

1

KUY07

Ankara/Başkanlık

1

KUY08

Ankara/Başkanlık

2

Sözlü Sınava Katılma Şartları
Başvurusunu Yapan Adaylardan;
1) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak
atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü
sınava çağrılacaktır.
2) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme
gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi
niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
3) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet
adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile
okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır. Formu eksik olan adaylar, sözlü sınava
alınmayacaktır.
4863/1-1
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Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki tabloda belirtilen
şartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Kadro
Unvanı

Fakülte

Bölüm

Mimarlık ve
Tasarım

İç Mimarlık
ve Çevre
Tasarımı
(İngilizce)

Doçent
Doktor

1

Mimarlık ve
Tasarım

İç Mimarlık
ve Çevre
Tasarımı
(İngilizce)

Profesör

1

Mühendislik

Makine
Mühendisliği
(İngilizce)

Profesör

1

Adet

Açıklama
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç
Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı
alanlarından
birinde
Doçentlik
müracaatı resmi şartlarını sağlamak ve
ilgili alanda bilimsel yayınları olmak.
İngilizce eğitim verme resmi şartlarını
sağlamak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç
Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı
alanlarından
birinde
Profesörlük
müracaatı resmi şartlarını sağlamak ve
ilgili alanda bilimsel yayınları olmak.
İngilizce eğitim verme resmi şartlarını
sağlamak.
Profesörlük müracaatı resmi şartlarını
sağlamak. Malzeme Bilimleri ve Üretim
Yöntemleri konusunda çalışmak ve
ilgili alanda bilimsel yayınları olmak.
İngilizce eğitim verme resmi şartlarını
sağlamak.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve
mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta
ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme
www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İstenen Belgeler:
Başvuru formu, YÖK formatlı özgeçmiş, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık
fotoğraf, Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında
fotokopiler onaylanabilecektir), Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama
yazısı fotokopisi, Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Denklik Belgesi, Bilimsel
çalışma ve yayınları da kapsayan profesör için altı takım dosya ve doçentler için dört takım dosya,
KPDS / ÜDS / YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin
sonuç belgesi, Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.
Müracaat Adresi:
Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı Mimar
Sinan Mah., Mimar Sinan Bulvarı, No:177 Yıldırım / BURSA.
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2015/5365
Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Adı

Bilimsel Araştırma Projeleri

İl/İlçe

ÇORUM / MERKEZ

Tel-Faks

0 364 219 20 52 - 0 364 219 20 54

E-Mail

bap@hitit.edu.tr

Birimi
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü
Adresi
Posta Kodu

Yerleşkesi Çevre Yolu Bulvarı
19030

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

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

İnfo Grup - Aylin BUDAK
1246. Sokak Cevat Dündar İş

Adresi

Merkezi No: 25/137
OSTİM/ANKARA

T.C. Kimlik No.

42196885474

Vergi Kimlik/
6230109944

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

371064
7. Yasaklamanın

6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

( )

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

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

2014/28850
2014/62183

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM
KURUMLARI/KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

İl/İlçe

ÜÇTEPELER MERKEZ
KOCAELİ

Adresi

ESKİ İSTANBUL YOLU 15.KM
PROF. DR. BAKİ KOMSUOĞLU
BULVARI UMUTTEPE
YERLEŞKESİ

Tel-Faks

0262 303 80 01 / 0262 303 80 34

Posta Kodu

41380

E-Mail

hastane@kocaeli.edu.tr

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

ARMİ MEDİKAL SAĞLIK
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

HATAY İNÖNÜ 477D NO: 477/55B
KARABAĞLAR/İZMİR

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

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

080 033 1557

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İZMİR TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

1293281

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

1
(Bir)

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.
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İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

İçişleri Bakanlığından:

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

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

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

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

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.
4841/1-1

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

Orman ve Su İşleri 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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Orman ve Su İşleri 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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Orman ve Su İşleri 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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Orman ve Su İşleri 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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Orman ve Su İşleri 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.
4818/1-1

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Orman ve Su İşleri 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.
4819/1-1

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

Orman ve Su İşleri 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.
4814/1-1

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Orman ve Su İşleri 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.
4816/1-1

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371

Orman ve Su İşleri 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.
4817/1-1

30 Mayıs 2015 – Sayı : 29371
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
2015/7669

Sayfa

İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzüğün
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7560 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Bünyesinde Yer Alan Orta Anadolu
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Kırıkkale
Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar
2015/7576 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Bünyesinde 7 Adet Şube Müdürlüğü
Kurulması Hakkında Karar
2015/7578 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik,
Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı
Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2015/7579 Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliğinin Portekizce Konuşan Ülkeler
Topluluğu (CPLP) Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesi Hakkında
Karar
2015/7580 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası
Hakkında Karar
2015/7606 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2015/7641 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Kadrolarda
Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2015/7642 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Bünyesinde Yer Alan (1) Adet Şube Müdürlüğünün Kaldırılması ve İstanbul İlinde
Adı Geçen Daire Başkanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak (1)
Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7698 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
2015/7581 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2015/7605 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği
— Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında
Tebliğ (No: 2015/19)
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sayı: 2015/3)
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KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 6318 Sayılı Kararı
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DÜZELTME: 2015/7704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili
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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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

