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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2015/7604
7 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 4/2/2015 tarihli ve 6600 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti
Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 27/3/2015 tarihli ve 7615388 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2015 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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2015/7632

18 Ocak 2015 tarihinde Bağdat’da imzalanan ekli “Türkiye - Irak Karma Ekonomik ve

Teknik İşbirliği Komitesi 17. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri

Bakanlığının 23/3/2015 tarihli ve 7598929 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı

Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine 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
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Karar Sayısı : 2015/7636

19 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/2/2015 tarihli ve 6608 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya

Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul’daki Dimitrie

Cantemir Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın

onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/3/2015 tarihli ve 7581454 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 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
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7530

2014-2015 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker Kurulu tarafından be-

lirlenen kotanın artırılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığının 25/3/2015 tarihli ve 151 sayılı yazısı üzerine, 4634 sayılı Şeker Ka-

nununun 3 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

8/4/2015 TARİHLİ VE 2015/7530 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Kota artırımı

MADDE 1 – (1) 2014-2015 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker

Kurulu tarafından 250.000 ton olarak belirlenen kotanın %30 oranında artırılması

kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/320

1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek

göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Ahmet TEMİZKÖK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun

68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/174

1 – Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu

Üyeliğine (Hazine) Ömer CİHAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6

ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/177

1 – Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine) Emin

DARICI’nın bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci

maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/303

1 – Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Mustafa

ÖZBEN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Yalçın AKDOĞAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/267

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer BOZOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun

59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18 inci maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/246

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Aile ve Toplum Hizmet-

leri Genel Müdürlüğüne, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Tacettin GÜNEŞ’in

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/248

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,

Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal SAYIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/269

1 – Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Adnan YILDIRIM’ın, başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu

Genel Müdür Yardımcılığına Cafer UZUNKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü

maddesi ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/305

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Müfettişliğine, Cengiz

AYDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı, 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 18 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/189

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine,

Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Haydar BERK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/192

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Üyeliğine, Büyükelçi, Bakanlık

Müşaviri Ayşe Nur ALPASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/193

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi

Şefik Vural ALTAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

deleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/194

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne,

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Basat ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/195

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,

Büyükelçi Hasan ULUSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/203

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Süleyman ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Nihat ZEYBEKCİ

                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/286

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Kemal YILDIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/306

1 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Sait ÖZDİL’in başka bir göreve atanmak üzere

bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/296

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Recep Ali ER’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                           Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/312

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Aslan KARANFİL’in atanması, 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun 59 uncu

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                           Akif Çağatay KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/336

1 – Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erol SARAÇOĞULLARI’nın başka

bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/337

1 – Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sabri TOPBAŞ’ın başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/339

1 – Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren, Tuba MELİKOĞLU, Hamdi ALTUN,

Suna KARADEMİR, İsmail UÇAR, Emin UYSAL, Cafer ATASEVER, Aslı KARAKUŞ,

Mustafa USLU, Elif BAYAZİT, Metin TOPYILDIZ, Zeynep YILMAZ AVCI, Ahmet ÖZKAN,

Gül Esra SARICA ve Seda UÇKUN’un 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere atanmaları, 657

sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/217

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür

Yardımcılığına, Önder GÖÇMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/252

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Tasfiye Hizmetleri Genel

Müdür Yardımcılığına, Ahmet METİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/253

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Esnaf ve Sanatkârlar Genel

Müdür Yardımcılığına, İlhan POLAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/220

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Sektörler ve

Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Ahmet Alper EĞE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Cevdet YILMAZ

                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/222

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Tekirdağ İl Kültür ve

Turizm Müdürlüğüne, Ersan ULUSAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/257

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Iğdır İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğüne, Mehmet İSHAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/299

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bursa İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğüne, Yrd. Doç. Dr. Abdullah DAMAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/343

1 – Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali İhsan NARLI’nın, başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/344

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Afyonkarahisar İl Kültür

ve Turizm Müdürlüğüne, Kasım BARMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/318

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Vergi Müfettişliğine

Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Recep ALP’ın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sakarya Vergi

Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Ahmet ÇELİK’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin Ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/345

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Mustafa OKUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/346

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Hülya ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Milli Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/243

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Savunma Sanayii

Müsteşar Yardımcılığına, Mustafa Murat ŞEKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Milli Savunma Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/263

1 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa ÇAVUŞOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle

boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Cumhuriyeti Devlet

Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı MURTAZAOĞLU’nun

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Feridun BİLGİN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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SINIR TESPİT KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/350

1 – Batman İli Merkez İlçesine bağlı İkiztepe ve Erköklü Köylerinin tüzel kişiliklerinin

kaldırılarak Batman Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci

maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/6/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                          Sebahattin ÖZTÜRK

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2010 tarihli ve 27630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) İçişleri Bakanlığı ile ilgili hükümlerini İçişleri Bakanı,

b) Diğer hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurt

dışı teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri

Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “STRATEJİ GELİŞTİRME

BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırında yer alan “Şube Müdürü,” ibaresinden önce gelmek üze-

re “Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri

Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “PERSONEL DAİRESİ

BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırında yer alan “Şube Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere

“Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri

Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “EĞİTİM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI” kısmının “a” satırından sonra gelen “b” ve “c” satırı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı kısma aşağıdaki “ç” satırı eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri

Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “DESTEK HİZMETLERİ

DAİRESİ BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırı aşağıdaki şekilde, “ç” satırında yer alan “Destek

Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri

Cetvelinin “I-MERKEZ TEŞKİLATI” başlıklı bölümünde yer alan “BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI” kısmının “c” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri

Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “A- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI”

alt bölümünün “I-BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ” kısmının “GÜMRÜK VE TİCARET

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ” alt kısmına “m” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar ek-

lenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin

Amirleri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “II-DÖNER SERMAYE

BİRİMLERİ” kısmının “TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ” alt kısmına “a” satırından son-

ra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, mevcut “b” satırı “c” olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amir-

leri Cetvelinin “II-TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümün “B-İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI”

kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri
Cetvelinin “II- TAŞRA TEŞKİLATI” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki
“III-YURT DIŞI TEŞKİLATI” başlıklı bölümü eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci
fıkrasında geçen “atanırlar” ibaresi “atanabilirler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA POLİS MEMURU VE
KOMİSER YARDIMCISI RÜTBELERİNE ADAY MEMUR OLARAK

ATANACAKLARA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, polis eğitim kurumlarında veya Emniyet Ge-

nel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim
süresini başarıyla bitiren öğrencilere uygulanacak sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2012 28225

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2012 28388

3 Haziran 2015 – Sayı : 29375                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, polis eğitim kurumlarında veya Emniyet Genel Mü-

dürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süre-
sini başarıyla tamamlayan öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru
veya komiser yardımcısı olarak atanabilmeleri için yapılacak sınavla ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Ka-

nununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Polis eğitim kurumları veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yüksek-

öğretim kurumlarında öğrenim süresini başarı ile tamamlayan öğrencileri,
b) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
c) Mesleki bilgi düzeyi: Polis eğitim kurumları mezunlarının polis eğitim kurumunda

gördüğü derslerle ilgili bilgi düzeyini, Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim
kurumlarından mezun olanların ise Başkanlıkça verilen mesleki eğitim dersleriyle ilgili bilgi
düzeyini,

ç) Polis eğitim kurumları: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi
Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Polis Meslek Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Esasları

Sınava katılacak adaylar
MADDE 5 – (1) Polis eğitim kurumları ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yük-

seköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan
öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı ola-
rak atanmalarından önce sınava tabi tutulur.

Sınavın yeri ve zamanı
MADDE 6 – (1) Sınav yerleri ve tarihleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek

Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yük-
seköğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için ayrı ayrı Başkanlıkça belirlenir ve sınav
tarihinden en az on beş gün önce Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınav, mezuniyeti müteakip en geç bir ay içinde yapılır.
Komisyonların oluşturulması ve görevleri
MADDE 7 – (1) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma

esasları Başkanlık onayı ile belirlenir.
(2) Soru Hazırlama Komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında 5 rütbeli per-

sonel ve hazırlanacak soru sayısı ve ders konuları dikkate alınarak yeterli sayıda öğretim ele-
manından oluşur. Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler ve ayrı ayrı kartlara basımını
sağlar.

(3) Sınav komisyonu; emniyet müdürü rütbesinde bir başkan ve üç rütbeli personel ile
bir öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan
sorularla sözlü sınav yapmakla görevli ve yetkilidir. İhtiyaca göre her bir polis eğitim kuru-
munda ve Başkanlıkta birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi birden fazla polis
eğitim kurumu için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.

(4) Merkezi sınav komisyonu; rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında üç emniyet mü-
dürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, Başkan adına sınav
takvimi süresince yürütülecek iş ve işlemleri takip, koordine ve denetleme ile yetkilidir.
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(5) Komisyonlarda görev almak üzere üye sayısı kadar yedek üye ile komisyonlara yar-
dımcı olmak üzere yeteri sayıda personel görevlendirilir.

(6) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dere-
ceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının
veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Sınav şekli ve esasları
MADDE 8 – (1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından

adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili
ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;
a) Mesleki bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.
(3) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan,

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı ver-
miş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan
alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar for-
muna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet say-
fasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas
olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kuru-
munca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat
hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
Mazereti sebebiyle sınava katılamama
MADDE 9 – (1) Aday, eşi veya birinci dereceden kan hısımlarının ölümü nedeniyle

ya da kendisinin tedavi ve sağlık gerekçesiyle sınava katılamaması halinde, Polis Akademisi
Başkanlığınca belirlenecek tarihte Başkanlıkta oluşturulacak komisyon tarafından aynı usul ve
esaslarla sınava tabi tutulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle sınava katılma-
yanlar, herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonu atamalar
MADDE 10 – (1) Sınavda başarılı olan adayların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrola-

rına aday polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları 6/8/1992 tarihli ve 92/3393
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Ata-
ma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim

Hizmetleri Daire Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları
ile denetçilerin tabi olacağı usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hiz-

metleri Daire Başkanlığının görevleri ile Denetim Hizmetleri Daire Başkanı ve denetçilerin
görev, yetki, sorumlulukları ile mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, tez hazırlama ve yeterlik
sınavlarını, yükselmelerini, görevlendirilmelerini, çalışma usul ve esaslarını, birim sorumlu-
larının görev, yetki ve sorumluluklarını, denetime tabi kişi ve kurumların yükümlülüklerini
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 35,
40 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birim: Daire Başkanlığının iş ve işlemlerine yardımcı olmak üzere oluşturulmuş şu-

beleri, 
d) Daire Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başka-

nını,
e) Daire Başkanlığı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire

Başkanlığını,
f) Denetçi: Sağlık Başdenetçisini, Sağlık Denetçisini ve Sağlık Denetçi Yardımcısını,
g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
ğ) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
h) Kurum Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını,
ı) Kurum Başkanlığı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Daire Başkanlığının Kuruluşu, Bağlılığı, Görev Merkezi ve Görevleri

Kuruluş ve bağlılık
MADDE 5 – (1) Daire Başkanlığı; Daire Başkanı, denetçiler, birim sorumluları ve per-

sonelinden oluşur. Daire Başkanlığı doğrudan Kurum Başkanına bağlıdır. Denetçilere; Bakan,
Kurum Başkanı ile Daire Başkanı dışında hiçbir merci tarafından emir verilemez.

Görev merkezi
MADDE 6 – (1) Daire Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde Daire

Başkanının önerisi, Kurum Başkanının onayı ile İstanbul ve İzmir illerinde de görev merkezi
tesis edilebilir veya aynı yolla kaldırılabilir. 
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(2) Görev merkezlerinde; Kurum Başkanı ve Daire Başkanı tarafından verilen emirlerin
yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Denetçilerin büroyla ilişkilerinin düzenlen-
mesi konularında, görev merkezindeki denetçilerden biri Daire Başkanı tarafından görevlen-
dirilir.

(3) Görev merkezlerinde; Denetçilerin sağlıklı, verimli ve güvenli bir şekilde denetim
hizmetlerine ilişkin çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanır. Bu amaç-
la, görev merkezindeki denetçi sayısı da dikkate alınarak, gerekli nitelik ve nicelikte personel
görevlendirilir.

Daire başkanlığının görevleri
MADDE 7 – (1) Daire Başkanlığı, Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine Kurum

Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kurumun görev alanına giren konularda, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem ve

teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, de-
netim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.

b) Kurumca belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak merkez ve taşra teşkilatının
düzenlilik ve performans denetimlerini yapmak.

c) Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin ilgili mevzuat, plan
ve program çerçevesinde denetimlerini yapmak.

ç) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının, denetime tabi sağlık kurum ve kuruluşlar ile
personelinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak araştırma, denetim, inceleme, ön in-
celeme ve soruşturma işlerini yürütmek.

d) Kurumun sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetle-
rinin mevzuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği
kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Kurum
Başkanına sunmak.

e) Kurum teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Kurumun hedeflerine ve amaçlarına
uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulun-
mak.

f) Mevzuatta belirtilen ve Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
(2) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının tüm iş ve işlemleri hakkında denetim, ince-

leme ve soruşturmaların öncelikli olarak kurumun denetçileri tarafından yapılması esastır. 
(3) Kurum görev alanına giren konularda, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Baş-

kanlığınca; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında bizzat Bakan tarafından verilecek denetim, inceleme ve soruşturma görevi
haricinde denetim, inceleme ve soruşturma yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanının Atanması,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Daire başkanının atanması 
MADDE 8 – (1) Daire Başkanlığına, atama tarihi itibariyle, son beş yılı Bakanlık veya

bağlı kuruluşlarında çalışmış olmak şartıyla en az on yıl fiilen denetçilik/müfettişlik yapmış
başdenetçiler arasından atama yapılır. 

(2) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kay-
dıyla bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile
genel müdür yardımcılığı, dengi veya üstü görevleri asaleten yapanlar arasından da Daire Baş-
kanlığına atama yapılabilir. 

Daire başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Daire Başkanı, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:
a) Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek, denetim, inceleme, soruşturma ve çalışma

programını hazırlayıp Kurum Başkanının onayından sonra uygulanmasını sağlamak.
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b) Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılacak denetçileri görevlendirmek
ve denetçilerin çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini, meslek ilke ve etiğine göre
hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde denet-
lemek.

c) Kurum Başkanının gerekli gördüğü hallerde bizzat denetim, araştırma, inceleme ve
soruşturma yapmak.

ç) Denetçiler tarafından hazırlanan raporların şekil yönünden standart formatta olmasını
sağlamak.

d) Denetçiler tarafından düzenlenen raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak veya
yaptırmak, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek.

e) Denetçilerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunmamakla
birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yaptırılacak
yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlarda; raporlar
ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem önerisinde bulu-
nulmasını sağlamak üzere başkanlık görüşü oluşturmak.

f) Denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, bu faaliyet
sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemlere ilişkin önerileri Kurum Başkanına
sunmak. 

g) Denetçi yardımcılarının işe alınmalarını ve yetişmelerini sağlayıcı iş ve işlemleri yü-
rütmek ve gerekli tedbirleri almak.

ğ) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini
sağlamak.

h) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklı-
lığın giderilmesi yönünde görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

ı) Görev alanına giren konularda ve uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği
ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve
idari tedbirler konusunda Kurum Başkanına teklifte bulunmak.

i) Rehberlik hizmetlerinin etkin olarak işletilmesi için, Daire Başkanlığı ile Kurumun
tüm birimleri arasında iletişimi sağlamak.

j) Daire Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına
yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

k) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci
maddesi hükmü uyarınca Daire Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak.

l) Gerektiğinde Daire Başkanlığının iç işleyişine ilişkin talimat çıkarmak.
m) Yıllık performans ölçütleri koyarak denetçilerin performanslarını ölçmek ve değer-

lendirmek.
n) Denetçilerin, mevcut imkânlar dâhilinde meslekleri ile ilgili çalışmalara özendirilerek

yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmada bulunması, ayrıca mesleki bilgi ve beceri-
lerinin artırılması için önerileri Kurum Başkanına sunmak.

o) Etik ilkeler ve temel mesleki nitelik standartlarının gereğinin yerine getirilmesini
sağlamak.

ö) Mevzuat ile verilen diğer görevleri ve Kurum Başkanı tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.

(2) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlük-
teki mevzuat çerçevesinde Kurum Başkanına karşı sorumludur.

(3) Daire Başkanı; görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kendisine yardımcı ol-
mak üzere yeterli sayıda denetçiyi, Daire Başkan Yardımcısı olarak Kurum Başkanının onayı
ile görevlendirir. Daire başkan yardımcıları, denetçi unvan ve yetkilerine sahiptir.
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(4) Denetçiler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek üzere, denetçiler arasın-
dan Daire Başkanınca yeterli sayıda raportör görevlendirilebilir.

Daire başkanlığına vekâlet
MADDE 10 – (1) Daire Başkanının kanuni izin, geçici görev, hastalık izni gibi geçici

sebeplerle görevden ayrılması durumunda, daire başkan yardımcılarından biri Daire Başkanı
tarafından vekâleten görevlendirilir. Herhangi bir sebeple Daire Başkanlığının boşalması ha-
linde vekalet görevi Kurum Başkanı tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, 

Çalışma Esasları ile Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri

Denetçilerin görev ve yetkileri 
MADDE 11 – (1) Denetçiler; Kurum Başkanının emri veya onayı üzerine denetim,

araştırma, inceleme, soruşturma ve benzeri diğer görevleri yaparlar ve bu görevlerini Daire
Başkanının emri ile ifa ederler.

(2) Denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurum merkez ve taşra teşkilatının mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlem-

lerinin denetim, inceleme, soruşturma ile ön incelemesini yapmak.
b) Denetimini yaptıkları işlerde, tespit ettikleri mevzuata uygun olmayan hususların

düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha
fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirmek.

c) Denetçiler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve
görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için durumu yazılı veya sözlü olarak
hemen Daire Başkanlığına bildirerek alacağı talimata göre işlem yapmak; gecikmesinde kamu
zararı veya delillerin kaybolması ihtimali olması halinde delilleri toplamak, olayın derhal Cum-
huriyet Başsavcılığına duyurulması zorunlu görülen hallerde Daire Başkanlığını bilgilendirerek
doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunup raporun bir örneğini Kuruma gön-
dermek. 

ç) Kurum personelinin, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu
Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

d) Kurumu ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak, gö-
revlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını
Kuruma bildirmek.

e) Kurum merkez ve taşra teşkilatı içinde ve dışında yaptıkları denetim, inceleme, araş-
tırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması çalışmalarında, Kurumun daha iyi hizmet verme-
sine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk
ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmek.

f) Refakatlerindeki denetçi yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, yetiştirme
dönemi sonunda değerlendirmelerini Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

g) Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık
bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, uzmanlara gerekli incelemeyi yaptır-
mak. 

ğ) Denetçiler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları istemek; kayıt ve
belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıllarını almak; kasa, depo ve ambarları
incelemek ve saymak, mühürlemek; gerektiğinde resmi ve özel kurumlardan, devletin denetimi
altındaki bütün kurum, kuruluş ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, vakıf-
lardan, diğer gerçek ya da tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve bu konularda yazılı ve
sözlü bilgi almak.
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h) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevler ile mevzuatla verilen diğer görev-
leri yapmak.

(3) Denetçiler yürüttükleri inceleme, soruşturma ve denetimler kapsamında resmi ve
özel bütün gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan; merkezi idare teşkilatlarıyla yapılacak yazışma-
ları Daire Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

(4) Denetçiler haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırıl-
masını 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesinde be-
lirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 138 inci maddesinde belirtilen yetkili mercilerden
talep edebilirler.

Denetçilerin sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Denetçiler yaptıkları çalışmalarda, yetkilerini tam olarak kullanmak-

tan ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde so-
rumludurlar ve Daire Başkanlığınca belirlenen yıllık performans ölçütlerine göre çalışırlar.

(2) Denetçi, görevini işin kapsamı ile uyumlu sürede başarıyla yerine getirmek ve güven
duygusunu sarsmamak için; tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışma-
sından kaçınma, nezaket, saygı ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerini gözeten yaklaşım
içinde bulunmak zorundadır. 

(3) Ayrıca görevleri sebebiyle;
a) Denetim, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yer ve yapacakları işleri, görevleri

nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeler ile öğrendikleri sırları açıklayamazlar.
b) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili

kimselere konuk olamazlar; doğrudan ve dolaylı olarak hizmet ve ikramlarını kabul edemezler;
alışveriş yapamazlar; borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gereği olup etik davranış
ilkelerine aykırı olmayan hususlar bu yasakların dışındadır.

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunamazlar.

ç) Denetime tabi olanların icra işlerine karışamazlar.
d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
Müşterek çalışmalar
MADDE 13 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturmaların birden fazla denetçi tarafından

yapılması halinde en kıdemli denetçi çalışmaları organize eder. Ayrıca, işlerin süresinde biti-
rilmesini sağlayacak önlemleri alır, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işlerle ilgili olarak ça-
lışmaların seyri hakkında Daire Başkanlığına özet bilgi veya ön rapor verir. 

İşlerin devri ve geri bırakılması
MADDE 14 – (1) Denetçiler, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri

ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında
Daire Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Denetçilere
verilen işin devredilmemesi esastır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, denet-
çiler ellerindeki işleri, Kurum Başkanı veya Daire Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile
başka bir denetçiye devrederler. Kurum Başkanı veya Daire Başkanı gerekli görülen durum-
larda yürütülmekte olan işi re’sen başka denetçiye verebilir.

(2) Devredilecek işler için devri yapacak olan denetçi bir devir notu hazırlar. Hazırla-
nacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin hangi kısmının ne
dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı hakkındaki dü-
şüncelerini yazar ve Daire Başkanlığına teslim eder.

(3) Devredilen işe ait bütün belgeler, sıra numarası altında gösterilen dizi pusulası ile
birlikte, Daire Başkanlığına yazı ile ve/veya elektronik ortamda verilir. 
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Denetçilerin koordinasyon görevi
MADDE 15 – (1) Denetçiler, görevlendirildikleri ve yetkili oldukları  konularda; Ku-

rumun merkez veya taşra teşkilatıyla, valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetim,
inceleme ve soruşturmalarda koordinasyon görevini de yerine getirir. Denetçi tarafından gerek
görüldüğü takdirde, daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili bilgi ve belgeler yetkili mercinin
bilgisi dâhilinde denetçiye devredilir. Denetçiler, bu durumu raporlarında belirtir.

Denetime tabi olanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetçilerin görevlendi-

rildikleri konularda denetim için gerekli olan bütün bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek,
para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatını göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak,
sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmak, ifade vermek, bilgi işlem sis-
temleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimlerini
sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları vermek
zorundadır. Denetçiler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı der-
nekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye
yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Asılları alınan belgelerin, denetçilerin imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında sak-
lanmak üzere, belgenin alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

(3) Denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan kurum ve kuruluşların yöneticileri,
hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, denetçilere görevleri süre-
since temsile uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(4) Denetime başlanılan kurum ve kuruluşların görevlilerine daha önce verilmiş izin-
lerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, denetçinin talebi üzerine,
denetim sonuna kadar ertelenebilir. Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine de-
netçinin bilgisi dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, denetçinin gerekli
gördüğü zorunlu hallerde geri çağrılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Daire Başkanlığı Birimleri

Birimler 
MADDE 17 – (1) Birimler; Daire Başkanının emri altında, Denetim, İnceleme ve So-

ruşturma Birimi ile İdari ve Mali İşler Biriminden oluşur.
(2) Birim yönetiminden sorumlu olmak üzere bir kişi Daire Başkanı tarafından görev-

lendirilir.
(3) Daire Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, bilgi işlem, kütüphane ve benzeri işleri Daire

Başkanlığına bağlı birimlerce yürütülür.
Denetim, inceleme ve soruşturma birimi
MADDE 18 – (1) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi, Daire Başkanlığına bağlı

bir Birim Sorumlusu ile yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Denetim, inceleme, soruşturma ve benzeri konularda denetçilere verilecek görevlen-

dirme yazışmalarını yapmak.
b) Denetçilerden gelen rapor ve denetim, inceleme ve soruşturma evrakını kayıt etmek

ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.
c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
ç) Denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.
d) Daire Başkanı ve yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) Denetim, İnceleme ve Soruşturma Biriminin idaresinden, Daire Başkanı ve yardım-

cılarına karşı birinci derecede Denetim, İnceleme ve Soruşturma Birimi Sorumlusu sorumludur.
Birim personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

3 Haziran 2015 – Sayı : 29375                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



İdari ve mali işler birimi
MADDE 19 – (1) İdari ve Mali İşler Birimi, Daire Başkanlığına bağlı bir Birim So-

rumlusu ile yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) İdari ve Mali İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Daire Başkanlığının yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak.
b) Denetçilerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait

işlemi hazırlamak.
c) Daire Başkanlığında görev yapan denetçilerin ve diğer memurların özlük haklarıyla

ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.
ç) Daire Başkanlığının taşınır mal işlemleri ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, ka-

yıtlarını tutmak.
d) Daire Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek.
e) Daire Başkanlığı tarafından çıkarılacak alt düzenleyici işlemleri ve görüş yazılarını,

belli bir düzen dairesinde dosyalamak suretiyle muhafaza etmek.
f) Daire Başkanı ve yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) İdari ve Mali İşler Biriminin idaresinden, Daire Başkanı ve yardımcılarına karşı bi-

rinci derecede İdari ve Mali İşler Birimi Sorumlusu sorumludur. Birim personeli görevleri do-
layısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

ALTINCI BÖLÜM 
Denetçiliğe Giriş ve Sınavlar

Denetçiliğe giriş
MADDE 20 – (1) Denetçiliğe, denetçi yardımcısı olarak girilir.
(2) Denetçi yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Denetçi yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına, Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının
onayı ile karar verilir.

Giriş sınavının şekli ve yeri
MADDE 21 – (1) Giriş sınavı; Daire Başkanlığında denetçi yardımcısı unvanı ile görev

alabilecek kişileri bilgi, tutum, davranış ve genel kabiliyet bakımından yeterli nitelikleri taşı-
yanlar arasından seçmek üzere yapılan değerlendirme ve işlemlerin tamamıdır. Giriş sınavı,
yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. 

(2) Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava
çağrılır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alınacak Denetçi Yardımcısı kad-
rosunun dört katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler
giriş sınavını başarmış sayılırlar. 

(3) Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır. Giriş sınavı gerektiğinde Daire Başkanı-
nın teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile diğer illerde de yapılabilir.

İlan
MADDE 22 – (1) Atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve dereceleri, giriş sınavının

yapılış tarihi ve saati, yapılacağı yerler, giriş şartları, KPSS taban puanı ve türü, gerekli görül-
mesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, başvurma şekli ve belgeler, son başvurma tarihi
ve saati, sınavın içeriği ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek
suretiyle Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî
Gazete’de, Kurum ilan panosunda ve internet sitesinde, Devlet Personel Başkanlığının internet
sitesinde ve Kurumun uygun göreceği diğer iletişim araçlarıyla ilan olunur.

(2) İlanlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır.
Başvuruda aranacak şartlar
MADDE 23 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda göste-

rilen nitelikleri taşımak gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
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b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden

veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim ku-
rumlarından,

2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri mezunları, mühendislik
fakültelerinin kimya mühendisliği bölümü ile fen ve fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya,
moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.
c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını dol-

durmamış olmak.
ç) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli

olmak.
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınavının

ilanında belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak. 
(2) Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla

olamaz. KPSS başarı sıralaması esas alınmak ve her fakülte mezunlarından ayrı ayrı olmak
üzere Daire Başkanlığınca belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek
adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip
diğer adaylar da sınava çağrılır.

(3) Hangi meslek gruplarından ne kadar denetçi yardımcısı alınacağı hususuna sınav
açılmasına dair Kurum Başkanından alınacak onayda yer verilir. 

Sınava müracaatta istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 24 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;
a) Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecek sınav başvuru

formu,
b) Geçerlilik süresi dolmamış olan KPSS sonuç belgesi,
c) 3 adet fotoğraf,
ç) Yükseköğretim diploması veya bitirme belgesinin aslı ya da aslı gösterilmek şartıyla

Daire Başkanlığı tarafından onaylanan sureti veya noter onaylı sureti,
ile sınavı yapacak olan Daire Başkanlığına müracaat ederler.
(2) Adayların elektronik imza kullanmaları şartıyla elektronik ortamda müracaat etme-

leri için de imkan sağlanabilir. 
(3) Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, giriş sınavı duyurusunda belirtilir. 
(4) Birinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Daire

Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Daire Baş-
kanlığına ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Sınav başvuru formu, adayın kimlik bilgilerini yazarak, sağlıkla ilgili görevini de-
vamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel halinin bulunmadığını, erkek adayların
askerlikle ilişiğinin olmadığını belirterek imzası ile beyanının doğruluğunu kabul edeceği şe-
kilde düzenlenir. 

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 25 – (1) Sınav öncesinde oluşturulacak bir sınav hazırlık komisyonu marife-

tiyle, süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı
tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Kurum internet sayfasında ilan edilir.
İlanda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sı-
nav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi ol-
mayan adaylar sınava katılamaz.
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(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren üç iş günü
içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren
en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en
fazla yedi iş gününe kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, ger-
çeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ya-
nıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanlara ait başvuru ve ilgili belgeler talep halinde, ken-
dilerine elden iade edilir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 26 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavı, ikinci ve üçüncü fıkralardaki ko-

nulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.
(2) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen

fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Hukuk;
1) Anayasa hukuku (genel esaslar),
2) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
3) Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),
4) Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),
5) Borçlar hukuku (genel esaslar),
6) Ticaret hukuku (genel esaslar),
7) Ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar).
b) İktisat;
1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),
2) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
3) Para, banka, kredi ve konjonktür,
4) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,
5) İşletme iktisadı,
6) Güncel ekonomik sorunlar.
c) Maliye;
1) Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,
2) Kamu giderleri,
3) Bütçe.
ç) Muhasebe;
1) Genel muhasebe,
2) Bilanço analizi ve teknikleri,
3) Ticari hesap.
d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
(3) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
b) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
Denetçi yardımcılığı giriş sınav komisyonu
MADDE 27 – (1) Sınav Komisyonu,  Daire Başkanının başkanlığında, Daire Başkanı-

nın teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile belirlenecek dört denetçi olmak üzere toplam beş
kişiden oluşur. Gerek görülmesi halinde, üniversitelerden Kurum Başkanınca belirlenecek bir
öğretim üyesi de Sınav Komisyonuna alınır. Bu durumda, Sınav Komisyonunda üç denetçi bu-
lunur. Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak durumda olan asıl üyelerin yerine geç-
mek üzere aynı usulle ve aynı sayıda yedek üye tespit edilir. 
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(2) Daire Başkanlığınca yapılan sınavın sonuçları, Sınav Komisyonunca değerlendirilir.
(3) Sınav Komisyonu ve Daire Başkanlığı tarafından gözlemcilik yapmak üzere görev-

lendirilen denetçiler, sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine, başkasının yerine sınava
girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli olarak sonuçlandırmak ile görevlidir.

(4) Sınav Komisyonu, sınavlara ilişkin olarak yapılacak olan diğer iş ve işlemleri ka-
rarlaştırır.

(5) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(6) Komisyon üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece

dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
Yazılı sınava ilişkin esaslar
MADDE 28 – (1) Yazılı sınav soruları, 26 ncı maddede belirtilen konu gruplarından

ayrı ayrı hazırlanır.
(2) Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anah-

tarları ve sınav süreleri, sınav komisyonunca tespit edilir. İhtiyaç hâlinde, üniversitelerde görevli
öğretim elemanlarına da soru hazırlatılabilir.

(3) Soru kâğıtlarında sınavın süresi ve her bir soruya verilecek olan not belirtilir. Soru
kâğıtları, Sınav Komisyonunca imzalanır ve cevap kâğıtları ile birlikte mühürlenir.

(4) Sorular ve cevaplar, ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sınav Komisyonunca
imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilip Komisyon Başkanına teslim edilir. Sınavların
birden fazla yerde yapılması hâlinde zarflar yer sayısınca düzenlenir.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınavda, Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen denetçiler gözlemcilik
yaparlar. Sınava başlamadan önce, sınava kaç adayın katıldığı ve kimlerin gelmediği bir tuta-
nakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı
bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kâğıtları sınava gireceklere dağıtılır.

(7) Sınav sırasında, adaylardan sınav disiplinini bozucu davranışlarda bulunan, kopya
çeken veya çekmeye teşebbüs eden, başkasının yerine sınava giren olursa, durum bir tutanakla
kayıt altına alınır ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(8) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kâğıtlarının özel
bölümü dışındaki yerlere ad, soyad ya da kimliği belirtecek herhangi bir işaret konulamaz.
Aksi takdirde sınav kâğıdı iptal edilir. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kâğıdının özel bö-
lümleri kapatılıp yapıştırılarak gözlemcilere teslim edilir.

(9) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kâğıt
adedi, sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin
düzenlenen tutanağa alınır. Sınav sonunda; toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine
konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi ve sınav sonucunun ilanı
MADDE 29 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not

100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubu için alınan notun 50’den ve konu
gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’ten aşağı olmaması gerekir.

(2) Sınav kâğıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri
açılmadan değerlendirilir.

(3) Sınav kâğıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen
notlar sınav kâğıdının üst kısmına yazılır. Tüm kâğıtlar değerlendirildikten sonra, sınav ko-
misyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak
üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. 
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(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların başarı sırasını gösterir
liste, Daire Başkanlığı hizmet binasına asılır ve Kurum Başkanlığının internet sitesinde ilan
edilir. Ayrıca yazılı sınav sonucu sınavda başarılı olan adayların, başvuru formlarında belirt-
tikleri adreslerine sonuç taahhütlü mektup ile de bildirilir.

Sözlü sınav
MADDE 30 – (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Kurum

Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının liste halinde duyurulduğu tarihten itibaren en

geç 30 gün içinde yapılır.
(3) Sözlü sınavda aday;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.
(4) Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı
MADDE 31 – (1) Denetçi yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınavı no-

tunun 70’ten az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu top-
lamının ortalaması alınarak bulunur.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu en
yüksek olandan başlayarak kadro sayısı kadar kişi tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği
halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

(3) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Ku-
rumun ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer
alan adaylara tebligat yapılır. 

(4) Yapılan sınav sonucunda, giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla, atama yapılacak
kadro sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ata-
ması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple
görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek aday-
lar başarı sırasına göre çağrılır.

(5) Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav
sonuçları müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınav komisyonunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren lis-
teler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, herhangi bir yargılama işlemi olmaması
halinde bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

(7) Sınav belgeleri, sınavla ilgili işlemlerin herhangi bir nedenle yargıya intikal etmesi
halinde yargılama işlemi sonuna kadar saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 32 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gü-

nünden başlamak üzere beş iş günü içinde Kuruma dilekçe ile başvurmak suretiyle yapılır. İti-
razlar sınav komisyonunca incelenir. Komisyon incelemesi sonucu bir tutanağa bağlanarak so-
nuca göre işlem tesis edilir.

Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2015 – Sayı : 29375



Denetçi yardımcılığına müracaat ve atanma
MADDE 33 – (1) Sınavı kazanarak atanmayı hak eden adaylara Kurum tarafından ge-

rekli tebligat yapılır. Kazanan adayların atama işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun 62 nci maddesi gözetilerek yapılır. 

(2) Atanmayı hak eden adaylar müracaatta mal bildirimini ve 4 adet vesikalık fotoğrafı
Kuruma verirler.

(3) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin denetçi yardımcılığına atanmaları sınavdaki
başarı sırasına göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci

Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 34 – (1) Denetçi yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Denetçi yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönet-
melikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, denetçi yardımcısı
olarak atananlar, denetçiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla
gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimlerin içeriği, Daire Başkanlığınca be-
lirlenir. Bu süreçte;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe ka-
zanmaya,

b) Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulan-
masına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, araştırma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında ge-
rekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
d) Kurum çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve

eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
e) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim, inceleme ve soruşturma konu-

larında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,
f) Denetim kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmeye,
g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandır-

maya,
ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,
h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-

zandırmaya,
ı) Kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedefler konusunda bilgi sahibi olmalarını

sağlamaya,
yönelik eğitimler verilir.
(3) Denetçi yardımcıları, 6 aylık süreler halinde ve 3 ayrı denetçi refakatinde denetim,

inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak
görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere pratik eğitim alırlar. Ancak iki yıllık
yetiştirilme süreci sonunda yeterli oldukları anlaşılan denetçi yardımcıları, Daire Başkanının
teklifi Kurum Başkanının onayı ile denetim, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yü-
rütmekle yetkili kılınabilir. 

(4) Denetçi yardımcıları refakatinde bulundukları denetçinin denetim ve gözetimi al-
tındadır. Kendilerine verilen görevleri, denetçinin talimatına göre yerine getirirler.

(5) Denetçi yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev
yapabilmeleri, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle müm-
kündür.
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Tez süreci 
MADDE 35 – (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce

oluşturulur. Tez jürisi, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanının başkanlığında, başkan
ve dört denetçi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz dört yedek
üye belirlenir. Kurumca lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri jüri üyesi olarak görevlen-
dirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Tez jürisi; önerilen tez
konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

(2) Daire Başkanlığı, Kurum merkez birimlerinin görüşlerini de alarak, Kurumun görev
sahası ve ihtiyaçlarına göre tez konularını belirleyip tez konuları listesini oluşturur ve bu listeyi
tez jürisine bildirir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, Denetçi Yardımcılarına
tebliğ edilmek üzere Daire Başkanlığına gönderebilir.

(3) Denetçi yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına göre
üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık
hizmetinin bitiminden itibaren onbeş gün içinde seçip Daire Başkanlığına bildirirler. Denetçi
yardımcılarına öncelikli konuların tebliğ edilmesi durumunda, denetçi yardımcılarının tez ko-
nusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(4) Denetçi yardımcılarının belirledikleri tez konuları, tez jürisinin onayına sunulur.
Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu
Denetçi Yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirler.

(5) Tez jürisi, denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her denetçi
yardımcısına kendi teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi
veya denetçiden tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. Uygun bulunan
tez konuları ve tez danışmanları, denetçi yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(6) Denetçi Yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren oniki ay tez hazır-
lama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bu sürenin son iki
ayı içerisinde zorunlu olmadıkça başka görev verilmemesi esastır.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar ve değerlendirme
MADDE 36 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek li-

sans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zo-
runludur. Denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile öne-
rilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Denetçi yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde Daire Başkanlığınca oluş-
turulacak tez hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin
özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan denetçi yardımcısına aittir.

(3) Denetçi yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez hazırlanması
için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak Daire Baş-
kanlığına sunar. Süresi içinde tezini Daire Başkanlığına teslim etmeyen denetçi yardımcısına
bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

(4) Daire Başkanlığına sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asıl ve yedek üye-
lerine gönderilir. Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin
bitiminden itibaren bir ay içerisinde denetçi yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini
teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan
denetçi yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

(5) Denetçi Yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez
konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, tez danışmanını dinlemek üzere davet eder.
Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen denetçi yardımcısı başarısız
tez vermiş sayılır.
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(6) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlama-
sını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik or-
talaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(7) Tezi başarılı bulunmayan denetçi yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer
aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, gerekli düzeltmeleri yapmaları için altı ayı
aşmamak üzere ek süre verilir. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde 38 inci maddenin
üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma, Yükselme, Kıdem ve Denetçi Güvencesi

Denetçi yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Denetçi yardımcısı yeterlik sınavını, 27 nci maddede belirtilen şe-

kilde oluşturulacak sınav komisyonu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre
yapılır. 

(2) Tezi kabul edilen denetçi yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık
ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak ka-
zanır.

(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.
(4) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan

edilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca
hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. Yazılı ve sözlü sınav puan-
larının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sa-
yılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 38 inci
maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Denetçiliğe atanma
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilme-

leri, yardımcılık döneminde alınmış olması kaydıyla; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sına-
vından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve ulus-
lararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, en geç yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde
sahip olma şartına bağlıdır.

(2) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetçi yardımcılarının denetçi kadrolarına atan-
maları, yeterlik sınavı başarı sırasına göre yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde,
denetçi yardımcılığı kıdemi esas alınır.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri
de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanma-
yanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler denetçi yardımcısı un-
vanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Başdenetçiliğe yükselme
MADDE 39 – (1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında en az on yıl fiilen çalışmış olan

denetçiler kıdem, performans, denetçilik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde
bulundurularak, Daire Başkanının önerisi ve Kurum Başkanının uygun görüşü üzerine başde-
netçi kadrolarına atanabilir.

(2) On yıllık sürenin hesaplanmasına toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile
aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez. 

Denetçi kıdemi
MADDE 40 – (1) Denetçi kıdemine esas süre, denetçi yardımcılığı ile denetçilikte, de-

netçilik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli izinlerde geçirilen
süredir. 
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(2) Denetçilik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; denetçi yardımcıları
açısından giriş sınavındaki, denetçiler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit
edilir.

(3) Başdenetçilerin kıdem sırası denetçilerden öncedir. Başdenetçiler arasındaki kıdem
sırasının tespitinde, Başdenetçiliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için denetçilik kıdemi,
denetçilik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır. Bakanlığa naklen
müfettiş/denetçi olarak atananların diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetçi/kontrolör/mü-
fettiş kadrolarında geçirdikleri süreler kıdemlerinde dikkate alınır. 

(4) Daire Başkanlığı yaptıktan sonra Denetçiliğe dönenler, döneminin en kıdemlisi sa-
yılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla denetçi varsa, bunların kıdem sırasının tespi-
tinde denetçilik kıdemleri esas alınır.

(5) Daire Başkanlığından ayrılıp yeniden atananların Daire Başkanlığı dışında geçir-
dikleri süre denetçi kıdemlerinde dikkate alınmaz.

Denetçi güvencesi ve idari görev
MADDE 41 – (1) Denetçiler, görevlerini Kurum Başkanı adına ve Daire Başkanına

karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.
(2) Denetçiler kendi istekleri haricinde veya denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağ-

daşmayan sıhhi ve mesleki yönden yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer
idari görevlere atanamaz. 

(3) Yetersizlik halleri, yargı kararı, sağlık kurulu raporu veya üç denetçinin birlikte dü-
zenleyeceği soruşturma raporu ile tevsik edilir.

(4) Denetçiler, kurumun uygun görmesi ve denetçinin muvafakati ile idari kademelerde
görevlendirilebilirler. 

(5) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü göste-
rilmesi veya denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara
yol açılması gibi haller hariç olmak üzere, denetçilerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve
teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları esastır. 

Mesleki eğitim
MADDE 42 – (1) Denetçiler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla yurt içinde

ve gerekiyorsa yurt dışında yüksek lisans dâhil eğitime tabi tutulabilirler.
(2) Denetçiler birinci fıkra kapsamındakiler dâhil görev alanlarıyla ilgili konularda in-

celeme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gön-
derilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönde-
rilebilirler.

Denetçiliğe yeniden atanma ve kurumlar arası geçiş
MADDE 43 – (1) Denetçi unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ay-

rılanlardan denetçiliğe atanmak isteyenler; gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları, durumlarına
uygun boş kadro bulunması ve Bakanlık Makamınca uygun bulunması halinde yeniden denet-
çiliğe atanabilirler.

(2) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-
larına sağlık denetçisi olarak atanmış olanlar, Kuruma aynı unvanla geçiş yapabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetim Türleri ve Denetime İlişkin Esaslar

Düzenlilik denetimi 
MADDE 44 – (1) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerinin ilgili

kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir.
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(2) Denetimlerde Daire Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberleri kullanılır. Dene-
timlerde suç unsuruna rastlanılmışsa, konunun incelenmesi veya soruşturulması için Daire Baş-
kanlığı vasıtasıyla soruşturma emri talep edilir.

(3) Daire Başkanlığı, Kurum Başkanın onayını almak kaydıyla tabip, hemşire, mühendis
ve diğer meslek gruplarından belirlenecek kişileri denetim ekibinde geçici olarak görevlendi-
rebilir.

(4) Denetimlerde; kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlık stratejik-kalkınma planları ve
diğer mevzuatın yanı sıra, akreditasyon ve kalite standartları ile bir idari işlemin süreç yönetimi
metoduna dayalı tüm aşamalarının takip edilmesini içeren denetim anlayışını ifade eden iz sür-
me metotlarından faydalanılabilir. 

(5) Denetim ekibince, denetim programı ve denetim rehberi denetim yapılacak illere
önceden bildirilir. Kamu Hastaneleri Birlikleri rehbere uygun bir şekilde kendi ön denetimini
yaparak görevlendirilen denetim ekibine sunar. Denetim ekibince ön denetim sonuçları değer-
lendirilir ve rehber doğrultusunda denetim sonuçlandırılır.

(6) Denetim raporunda, Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemle-
rinde etkinlik ve verimliliği arttırmak amacı ile uygulamaya yönelik yol gösterici ve rehberlik
yapıcı hususlara yer verilir. 

(7) Denetim ekibince, denetim başlangıç ve bitişinde yöneticilerin de hazır bulunduğu
toplantılar düzenlenir.

(8) Denetim sırasında acil müdahale gereken durumlarda, Kurumda ilgili daire başkan-
lıkları ile irtibat kurularak, sorunların yerinde ve hızlı bir şekilde çözümlenmesine katkı sağ-
lanır. 

(9) Denetim programları ve denetim sonucu hazırlanacak raporlar Kurum Başkanının
onayı ile işleme konulur.

İnceleme, soruşturma ve ön inceleme
MADDE 45 – (1) Denetçiler tarafından, bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin

mevcut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi ve
buna bağlı olarak mevzuat çerçevesinde yapılması gereken işlemlerin saptanması amacıyla in-
celeme yürütülür. Yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasını gerektirir bir sonucun
ortaya çıkması halinde Daire Başkanlığı vasıtasıyla Kurum Başkanından soruşturma yetkisi
talep edilir.

(2) Denetçiler tarafından kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin hukukun-
dan doğan sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla soruşturma yürütülür.

(3) Denetçiler Kurum Başkanınca görevlendirilmeleri halinde, memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak-
kında Kanun gereğince ön inceleme yaparlar.

(4) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, denetçiler, inceleme ve soruşturma görev
emrini aldıkları tarihten itibaren en geç 5 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Bu süre içe-
risinde başlanamıyorsa, gerekçesiyle birlikte ve başlanılacağı öngörülen tarih de belirtilerek
Daire Başkanlığına bildirilir. 

(5) Acil hallerde dördüncü fıkrada belirtilen süreye bağlı kalmaksızın Daire Başkanının
yazılı veya şifahi talimatına göre derhal göreve başlanır.

(6) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, denetçiler, başladıkları işleri her türlü ted-
biri zamanında alarak, görev merkezine döndükten en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırmak
zorundadırlar. Bu süre içerisinde kriminal inceleme, bilirkişi görüşü alınması, ilgili birim veya
kurumlardan bilgi ve belge istenilmesi ve benzeri gerekçelerle raporun süresinde tamamlana-
mayacağı anlaşıldığı takdirde durum, gerekçesi ve işin tamamlanabileceği öngörülen tarih de
belirtilerek Daire Başkanlığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.
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Denetim komisyonu
MADDE 46 – (1) Denetim komisyonu, Kurum Başkanının başkanlığında, Denetim

Hizmetleri Daire Başkanı, İç Denetim Birim Başkanı, Kurum Başkan Yardımcıları, Birinci Hu-
kuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşur. 

(2) Denetim komisyonu; düzenlilik denetimi yıllık programlarının hazırlanması, dene-
tim ajandasının oluşturulması ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi için yılda en az bir
kez toplanır.

(3) Denetim Komisyonunun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM
Raporlar

Rapor çeşitleri
MADDE 47 – (1) Denetçiler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre aşağıdaki

raporları düzenler:
a) Düzenlilik denetim raporu: Denetlenen kurum/kuruluşların denetim rehberlerinde

ve kılavuzlarında belirtilen kriterlere uyumları kısaca değerlendirilir. Denetim onayında kurum
verimlilik ve hizmet göstergelerinin değerlendirilmesi istenmişse bu hususlar ayrıca değerlen-
dirilir. Ülke genelindeki kurum/kuruluşlarda sistem ve işleyiş yönünden aksayan ortak nokta-
ların tespiti amacıyla, Daire Başkanlığına sunulan düzenlilik denetim raporları ve ekleri de-
ğerlendirilerek toplu sonuçlar çıkarılır. Hazırlanan ortak değerlendirme raporları denetim ra-
porlarıyla birlikte ilgili kurum ve birimlere gönderilir.

b) İnceleme raporu: Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda cezai ta-
kibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin; yürürlükteki mev-
zuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları ile yeniden konul-
ması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi amacıyla düzenlenir.
Denetçiler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

c) Disiplin soruşturma raporu: Verilen soruşturma onayına istinaden, disiplin suçu ni-
teliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

ç) Tazmin raporu: İnceleme/soruşturma sonucu tespit edilen zararların tazmini amacıyla
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

d) Suç duyurusu raporu: Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsa-
mında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek üzere
düzenlenir. Kurum dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren konuların bildirilmesi
veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç duyurusu raporu düzen-
lenir.

e) Tevdi raporu: Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı
Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön
inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özel-
liğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme
yoluna gidilebilir.

f) Ön inceleme raporu: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-
ması Hakkında Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçlarının aktarıldığı rapor türüdür.

g) Araştırma raporu: Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mes-
leki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
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Raporlara ilişkin esaslar
MADDE 48 – (1) Raporlar esas itibariyle somut verilere dayanılarak, objektif değer-

lendirmeleri içerecek şekilde, açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olarak tanzim edilir. Ra-
porlarda, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürütülüp
yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri yer alır.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yap-
makla yetinilebilir. Gerektiğinde denetim sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Denetim sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu
yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.

(4) İnceleme ve soruşturma raporlarının netice ve kanaat bölümünde adli, idari, mali,
hizmet sunumu, hasta/vatandaş ve çalışan açılarından değerlendirme yapılır.  

(5) Denetçiler rapor düzenlerken, Daire Başkanlığınca hazırlanacak rapor şablonlarına
uymak zorundadırlar.

Raporlar üzerine yapılan işlemler
MADDE 49 – (1) Denetçilerce Daire Başkanlığına tevdi edilen raporlar, Daire Başka-

nınca ve/veya görevlendireceği denetçiler tarafından, kanunlar ile bunlara ilişkin kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler, genelgeler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata
ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirilir.

(2) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporların, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması
raporu düzenleyen denetçiden istenir. Denetçi ile görüş birliğine varılamadığı takdirde konu
diğer denetçi veya denetçilere yeniden incelettirilebilir veya Daire Başkanlığının görüşü oluş-
turulmak suretiyle Kurum Başkanının takdiri doğrultusunda raporlar muameleye konulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetçi kimliği ve nitelikli elektronik sertifika
MADDE 50 – (1) Denetçilere; nitelikli elektronik sertifika temin edilir ve yetkili ma-

kamlarca imzalanmış sağlık denetçisi kimlik ve yetki belgesi verilir. Ancak elektronik imza
sertifikasının verilememesi durumunda müteselsil sıra numarası taşıyan mühür verilir.

Haberleşme
MADDE 51 – (1) Denetçiler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını

elektronik ortamda Daire Başkanlığına bildirirler.
İzin kullanılması
MADDE 52 – (1) Denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları

izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Kurumca hazırlanacak
elektronik ortamda Daire Başkanlığına bildirirler. 

İş devir cetveli
MADDE 53 – (1) Denetçiler, her ayın ilk haftasında, bir önceki ay itibariyle üzerlerin-

deki işlerin ayrıntılı safahatını ve muhtemel bitiş tarihini gösterir iş devir cetvellerini elektronik
ortamda Daire Başkanlığına bildirirler.

Gündelik, yolluk, diğer hakların alınması
MADDE 54 – (1) Denetçilerin gündelik, yolluk ve diğer haklarına ilişkin iş ve işlemleri,

ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan: 

KANSER BİLDİRİMİ VE KANSER KAYIT 

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alın-

ması için kanser bildiriminin zorunlu hale getirilmesi,

b) Kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, harita-

landırılması ve paylaşım işlemleri ile ilgili gerekli yöntemlerin belirlenmesi,

c) Halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde kurulan kanser kayıt merkezlerinin ve hasta-

nelerde kurulan kanser kayıt birimlerinin örgütlenmesi, görev tanımlarının yapılması, çalışması,

hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması ile izleme ve değerlendirmesinin usul ve esaslarının

belirlenmesi,

ç) İl kanser danışma komisyonlarının oluşturulması, görevleri ve çalışmalarına ilişkin

usul ve esasların belirlenmesi,

amacıyla hazırlanmıştır.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üniversiteler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum ve kuruluşlarını

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 64 üncü maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanu-

nunun 3 üncü maddesinin (b) ve (f) bentleri ile 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 11/10/2011 ta-

rihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanlığı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığını,

b) Gezici kayıt elemanı: İldeki sağlık kurum ve kuruluşları ile muayenehane ve labo-

ratuvarlara giderek mevcut kanser kayıtlarını yerinde toplayan ve işleyen sağlık personelini,

c) Hastane kayıt birimi: Kanser kayıt merkezinin hastanede kanser kayıtçılığı görevini

yapan alt birimini,
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ç) Hastane kayıt elemanı: Hastane kayıt biriminde görevli sağlık personelini,

d) Hastane yöneticisi: Kamu hastanelerinde ve üniversitelerde başhekim, özel sağlık

kuruluşlarında mesul müdürleri, 

e) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

f) Kanser kayıt elemanı: Kanser kayıt merkezinde kanser kayıtlarını tutmakla görevli

sağlık personelini,

g) Merkez: Halk sağlığı müdürlüklerinde kanser kayıtçılığı yapılan kanser kayıt mer-

kezlerini,  

ğ) Merkez sorumlusu: Kanser kayıt merkezinden sorumlu hekimi,

h) Müdür: Halk sağlığı müdürünü, 

ı) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,  

i) Şube müdürü: Halk sağlığı müdürlüğü bünyesindeki kanser şube müdürü veya bula-

şıcı olmayan hastalıklar, programlar ve kanser şube müdürünü,

j) Şube müdürlüğü: Kanserin önlenmesi, korunması, erken tanı ve erken teşhisi ile kan-

ser kayıtçılığı, epidemiyolojik araştırmalar gibi kanser hizmetlerini yürüten halk sağlığı mü-

dürlüğü bünyesindeki şube müdürlüğünü,

k) Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS): Ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılmakta

olan ve hastane bilgi sistemlerinin referans olarak kullandığı kitabı/yayını,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirim Usul ve Esasları

Bildirim 

MADDE 5 – (1) Kanser, bildirimi zorunlu bir hastalık olup bu bildirimden Kurumun

belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel

hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum ve kuruluşları sorumludur.

(2) Kanser teşhisinin konulduğu patoloji, sitoloji laboratuvarlarında ya da hematoloji

kliniklerinde USVS’deki doldurulması zorunlu asgari standart bilgileri içeren ve ek-1’de örneği

bulunan Patoloji, Sitoloji, Hematoloji Laboratuvarları Kanser Bildirim Formu elektronik or-

tamda doldurularak onaylanır. 

(3) Patoloji, Sitoloji, Hematoloji Laboratuvarları Kanser Bildirim Formu ve kanser ka-

yıtlarının tutulduğu elektronik veri tabanının 20 yıl süreyle saklanması zorunludur. Saklanma

esasları Kurum tarafından belirlenir.

(4) Kanser bildiriminden sorumlu olduğu halde bildirim yapmayan ve bu Yönetmelik

hükümlerine uymayan sağlık kurum ve kuruluşlarına ilk tespitte uyarı yazısı gönderilir. Ku-

rumca belirlenecek süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayanlar hakkında ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kanser Kayıt Merkezleri 

İdari yapı

MADDE 6 – (1) Merkez, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı onayı ile kurulur.

Merkezler, Sağlık Bakanlığının 29 sağlık bölgesini temsil edecek şekilde planlanır. 

(2) Merkez, kanser kayıtlarının düzenli olarak Daire Başkanlığına gönderilmesini sağ-

lamak ve epidemiyolojik araştırmalar yapmak üzere şube müdürlüğü bünyesinde oluşturulur. 

(3) Merkezde Kurumun belirlediği sayıda müdürlükçe görevlendirilen kanser kayıt ele-

manları çalışır. İllerde merkez oluşturulmasından ve kanser kayıt elemanları görevlendirilme-

sinden müdür, hastane kayıt birimi oluşturulmasından ve hastane kayıt elemanı görevlendiril-

mesinden hastane yöneticisi sorumludur. 

(4) Toplum sağlığı merkezi personeli gezici kayıt elemanı olarak görevlendirilebilir. 

(5) Merkez ve hastane kayıt birimlerinde çalışan personelin sertifikalı eleman olması

esastır. Sertifikalı personel bulunmaması halinde sertifikasyon işlemleri için Kuruma başvuru

yapılır.

Yerleşim

MADDE 7 – (1) Merkez; kayıt inceleme, kayıt girişi, arşivleme, veri analizi, değer-

lendirme, istatistik çalışmaları ve veri güvenliğinin sağlanabileceği uygun ve yeterli alana sahip

olmalıdır.

Merkez sorumlusu

MADDE 8 – (1) Merkez sorumlusu olarak hekim görevlendirilir.

(2) Merkez sorumlusunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin ve hastane kayıt birimlerinin çalışmalarını planlamak, organize etmek, iz-

lemek, çalışmaları değerlendirmek ve denetlemek,

b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak verilerin toplanmasını sağlamak,

c) Kayıt birimlerinin sağlıklı ve doğru veri toplamalarını sağlamak ve denetlemek,

ç) Belirlenen periyodlarda verileri Kuruma göndermek,

d) İldeki kanser türlerine ilişkin epidemiyolojik çalışmalar yapmak ve Daire Başkanlı-

ğını bilgilendirmek,

e) Kanser risk faktörlerine yönelik araştırmaları düzenlemek ve/veya düzenlenen ça-

lışmalara katkı sağlamak ve sonucu Daire Başkanlığına bildirmek,

f) Kanser verilerinin mahremiyetinin sağlanması için gereken tedbirleri almak,

g) Sağlık çalışanlarına kanser kayıtçılığı konusunda hizmet içi eğitim planlamak ve uy-

gulamak,

ğ) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına göndermek,
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h) Elektronik olarak toplanmış olan kanser kayıt verilerini düzenli olarak değerlendir-

mek, eksik ya da hatalı olanların kaydın yapıldığı kuruma iadesini sağlayarak verilerin düzel-

tilmesini sağlamak,

ı) Şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

Merkez kayıt elemanı

MADDE 9 – (1) Merkez kayıt elemanı, kanser kayıtlarının toplanması, düzenlenmesi

ve elektronik ortama aktarılması konusunda eğitim almış sertifikalı sağlık personelidir.

(2) Merkez kayıt elemanının görevleri şunlardır:

a) Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri incelemek, dü-

zenlemek, tam ve doğru olarak elektronik ortama aktarmak,

b) Toplanan verileri derlemek, verilerin tutarlılık ve kalite kontrolünü yapmak, geçerli

ve güvenilir olmayan bildirimleri belirleyerek kayıt kaynağı tarafından yeniden incelenmesini

sağlamak,

c) Merkezin yazışmalarını yürütmek, arşiv oluşturmak, verilerin mahremiyetinin sağ-

lanması için alınan tedbirlere uymak,

ç) Gerekli görüldüğü durumlarda gezici kayıt elemanı olarak çalışmak,

d) Elektronik olarak toplanmış olan kanser kayıt verilerinden eksik ya da hatalı olanları

düzenli olarak tespit etmek, merkez sorumlusuna hata kaynaklarını iletmek,

e) Merkez sorumlusunun verdiği diğer görevleri yapmak.

Hastane kayıt birimi

MADDE 10 – (1) Hastane kayıt birimi, hastane ile merkez arasındaki veri akışını sağ-

lamak üzere hastanelerde kurulan birimdir.

(2) Hastane kayıt birimi hastane içerisinde, kayıt inceleme, kayıt girişi, arşivleme, veri

analizi çalışmalarının yapılabileceği ve veri güvenliğinin sağlanabileceği uygun ve yeterli alana

sahip olmalıdır.

(3) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek tüm kayıt elemanları kanser teş-

hisi konulan olguların toplanması, derlenmesi ile merkeze gönderilmesinden sorumludur.

(4) Hastane kayıt elemanı aşağıdaki görevleri yapar:

a) Geçerli ve tam veriye ulaşabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri, kanser kayıt bilgi formuna eksiksiz ve doğru

olarak işlemek, toplanan verileri merkeze göndermek, 

c) Merkez tarafından geri gönderilen formları yeniden düzenlemek,

ç) Birimin yazışmalarını yürütmek, arşiv oluşturmak, verilerin mahremiyetinin sağlan-

ması için alınan tedbirlere uymak,

d) Merkez sorumlusunun kanser kayıtlarının düzenlenmesi ile ilgili verdiği diğer gö-

revleri yapmak.
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İzleme ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Hastane kayıt birimlerinin veri tabanının, müdürlükçe en az iki per-

sonelden oluşturulan bir ekip tarafından, yılda bir kez düzenli olarak izleme ve değerlendirmesi

yapılır. Müdürlük il geneli için tamamladığı izleme ve değerlendirme raporlarını en geç beş iş

günü içinde Kuruma gönderir. Tespit edilen eksiklikler müdürlük tarafından takip edilir.

(2) İzleme ve değerlendirmelerde, veri tamlığı Kurumca belirlenen oran ve miktarlarda

olacaktır. Ayrıca merkezde Kurumca öngörülen vaka sayısı ve çeşitleri, belirlenecek orandan

az olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İl Kanser Danışma Komisyonu ve Görevleri

İl kanser danışma komisyonunun görevleri, üyelerin seçimi 

MADDE 12 – (1) İldeki kanser çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için; kanser kayıt,

erken teşhis, tarama, kanser kontrol, epidemiyolojik araştırma ve benzeri konularda müdürlüğe

görüş bildirmek, eğitim programlarına öneri ve katkı sağlamak üzere il kanser danışma komis-

yonu teşkil olunur. Komisyon; vali yardımcısı, müdür, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, il

çevre ve şehircilik müdürü, il sağlık müdürü, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi

sorumlusu ile ilde en fazla kanser bildirimi yapan üniversite ve özel hastane yöneticilerinden

oluşur. 

Toplanma ve karar verme usul ve esasları

MADDE 13 – (1) İl kanser danışma komisyonu yılda en az bir kez, vali başkanlığında

üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Daire Başkanlığı gerekli

gördüğü durumlarda komisyonun toplantılarına katılır. Komisyonun aldığı kararlar tavsiye ni-

teliğindedir.

(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri müdürlükçe yürütülür, toplantı raporları 15 iş

günü içinde Kuruma gönderilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kan-

ser Kayıt Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanser bildiriminden sorumlu olan tüm sağlık kurum ve ku-

ruluşları, patoloji, sitoloji raporlarında ve hematoloji klinikleri raporlarında USVS’deki dol-

durulması zorunlu asgari standart bilgileri içeren ek-1’deki Patoloji, Sitoloji, Hematoloji La-

boratuvarları Kanser Bildirim Formunu bilgi işlem sistemlerine en geç bir yıl içinde entegre

ederek uygulamaya geçerler.

Yürürlük

MADDE 15 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-

netmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan

“Gemi sürvey uzmanı,” ibaresi “Denizcilik sörvey mühendisi,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)

numaralı alt bendinde ve (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “gemi sürvey uzmanı,”

ibareleri “denizcilik sörvey mühendisi,” olarak ve aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “Gemi

sürvey uzmanı” ibaresi “Denizcilik sörvey mühendisi” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE

KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKÎ FAALİYET

DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Mü-

şavirlik Hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin gereklerine uygun bir şekilde

uygulanmasını, koordinasyonunu ve gelişimini sağlamak, Harita ve Kadastro Mühendislik Mü-

şavirlik Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ve kuruluşların eşit koşullar içinde çalışmala-

rını sağlamak, haksız rekabeti önlemek, yeterlilik ve kapasite yönlerinden değerlendirilmesine

esas olacak kayıtların tutulması ve kriterlerinin saptanmasını sağlamak, uygulamaları izlemek,

denetlemek, üretilen hizmetler için uygulanacak ücretleri ve meslekî faaliyet denetimi esaslarını

düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2015 29287
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti

üreten gerçek veya tüzel kişilerin meslekî faaliyet denetimini, ürettikleri hizmetlerin ücret ta-

rifesine uygunluğunun denetimini ve yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve

Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ücret tarifesi: 24/6/1981 tarihli ve 17410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

TMMOB Asgarî Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Ku-

rulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince belirlenen ücret tarifesini,

b) HKM: Harita ve kadastro mühendislik öğrenimini tamamlamış, HKMO’ya karşı her

türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve HKMO tüzük ve

yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış harita, harita ve kadastro, geomatik, jeodezi,

jeodezi ve fotogrametri mühendis ve yüksek mühendislerini,

c) HKMMH: Harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini,

ç) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

d) Mesleki faaliyet denetimi: Oda tarafından, şirket ve büro hissedarlarının meslek men-

subu olup olmadığı, mesleğini serbest olarak yapma yetkisi bulunup bulunmadığı, meslekten

süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup

bulunmadığı, sicil durumu, HKMO tarafından onaylı Tip Sözleşmelerin kullanılıp kullanılma-

dığı ve Tip Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğunu denetlemeyi,

e) MFDG: Meslekî faaliyet denetim görevlisini,

f) MFDU: Meslekî faaliyet denetim uygulamalarını,

g) Meslekî faaliyet denetim görevlisi: Meslekî faaliyet denetimi yapmakla görevlendi-

rilen il veya ilçe temsilcisi ve/veya yardımcılarını,

ğ) SHKM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanu-

nun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH’den birini veya birkaçını ücreti karşılığında, kendi

hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve du-

rumunu HKMO’ya onaylatmış harita ve kadastro mühendislerini,

h) SHKMMB: SHKMMH yapmak üzere HKMO’ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket,

adi ortaklık gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro

Mühendislik Müşavirlik Bürosunu,

ı) SHKMMH: Yalnızca SHKM’nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro

Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

i) Tescil Belgesi: HKMO’ya kaydını yaptıran SHKMMB’nin, SHKMMH’yi yapmaya

yetkili olduğunu belirten belgeyi,

j) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî Faaliyet Denetimi Uygulaması

Meslekî faaliyet denetimi uygulamaları

MADDE 5 – (1) Harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti üreten gerçek veya

tüzel kişiler, meslekî faaliyet ve ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğu denetimini

yaptırmakla yükümlüdürler.

(2) Meslekî faaliyet denetimi işin içeriğinin denetlenmesi ve onaylanması anlamı taşı-

maz.

(3) MFDU’nun inceleme ve onay yeri, SHKMMH’nin yapıldığı yerin bağlı olduğu il

veya ilçe temsilciliğidir.

Ücret tarifesine uygunluk

MADDE 6 – (1) MFDG, SHKMMB’nin yaptığı işin ücretinin HKMO ücret tarifesine

uygunluğunu inceler.

İnceleme süresi

MADDE 7 – (1) MFDG, kendisine yapılan her başvuruyu iki iş günü içinde sonuçlan-

dırır. Başvuru içeriği HKMO mevzuatına uygun olmayan özellikler taşıyorsa, gerekçeleri yazı

ile belirtilerek, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için iki iş günü süre ye-

niden başlar.

Mühür/kaşe ve imza zorunluluğu

MADDE 8 – (1) SHKMMH kapsamında gerçekleştirilen MFDU kapsamında tip söz-

leşme ve iş listelerinde, HKMO mührü/kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur.

Denetimin içeriği

MADDE 9 – (1) MFDU, SHKMMH’lerinde içeriğin denetlenmesi ve onaylanması an-

lamını taşımaz. HKMO bu Yönetmelik kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu

değildir.

Gecikmede sorumluluk

MADDE 10 – (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan SHKMMH’nin

MFDU sonucunda geri çevrilmesi nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan HKMO sorumlu

tutulamaz.

HKMO’ya sunma zorunluluğu

MADDE 11 – (1) SHKMMH hizmet sözleşmelerinde ve iş listelerinde HKMO’nun,

mühür/kaşesi ve yetkili imzası bulunması zorunludur.

(2) HKMO’nun mührü/kaşesi ve yetkili imzası bulunmayan sözleşme ve iş listeleri uy-

gulama ve onay için ilgili idareye verilemez. HKMO’nun mührü/kaşesi ve yetkili imzasını ta-

şımayan belgelerin kabul edilmesi halinde sorumluluk ilgili idarelere ve kamu görevlilerine

aittir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkiler ve Sorumluluklar

HKMO’nun yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) HKMO Yönetim Kurulu; şube, merkeze bağlı temsilcilikler ve il

veya ilçe temsilcilikleri, SHKMMB’ler tarafından yapılan SHKMMH’nin MFDU çerçevesinde

incelemesinde, onaylamasında, ücret tarifesinin uygulamasında ve bu hizmetler karşılığında

alınacak ücretlerin belirlenmesinde yetkilidir.

(2) HKMO, SHKMMH’nin SHKMMB’ler tarafından eşit rekabet koşulları altında ya-

pılarak, kanun, yönetmelik, tüzük ve şartnamelere uygun, ülke ve kamu yararını gözeten, ni-

telikli hizmet yapılmasını sağlamak üzere gerekli gördüğü tüm önlemleri almaya, meslek ve

meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak için gereğinde işyerinde veya arazide tüm kayıt ve

belgeler üzerinde denetimler yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

(3) HKMO Yönetim Kurulu, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ücret tarifesini be-

lirler ve yayımlar.

SHKMMB’nin sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Adına tescil belgesi düzenlenen SHKM, bu Yönetmelik kapsamına

giren tüm SHKMMH’lerde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde, meslekî esaslar, ülke ve mes-

lektaş yararları doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde ve HKMO tarafından yürürlüğe

konulmuş düzenleyici idarî işlemlere uymakla yükümlüdür.

(2) SHKM, yaptığı SHKMMH kapsamındaki her türlü işleri, ilgili idare veya onaylayan

kuruluşun isteğine bakmaksızın HKMO’nun ilgili birimlerine sunarak MFDU yaptırmak zo-

rundadır.

Vergi sorumluluğu

MADDE 14 – (1) Üretilen hizmetle ilgili vergi mevzuatından kaynaklanan her türlü

sorumluluk ve yükümlülük sözleşmenin taraflarına aittir.

Denetimde aranacak belge ve bilgiler

MADDE 15 – (1) SHKM, meslekî faaliyet denetiminden geçireceği SHKMMH’yi içe-

ren aşağıdaki belgeleri HKMO birimlerine sunmakla yükümlüdür.

a) İşveren ve SHKMMB arasında imzalanmış ve HKMO birimlerince onaylanmış tip

sözleşme.

b) O yıl için onaylanmış büro tescil yenileme belgesi örneği.

c) Yaptığı SHKMMH’nin ürünü proje, her türlü doküman ve çıktılar.

ç) SHKMMH’ye ilişkin, HKMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ücret tarifesi

üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.
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(2) Yukarıda belirtilen belgelerde, SHKM üyenin, HKMO sicil numarası, kaşesi, imzası,

SHKMMB’nin tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi

yer alır.

Fatura ibrazı

MADDE 16 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca SHKMMB’lere yaptırılan

SHKMMH’lere ilişkin kuruma verilen serbest meslek makbuzu veya faturanın HKMO’nun il-

gili birimlerince görülmüş olması zorunludur.

Ücret tarifesine uyma yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) SHKMMB’ler, ihaleli işler dışında, HKMO Yönetim Kurulu tara-

fından bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince yayımlanan ücret tarifesine uymakla yü-

kümlüdür.

Sorumluluk

MADDE 18 – (1) Tescilin yapılmış olması, SHKM’yi kanun, tüzük, yönetmelik, şart-

name ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kurallara uymamaktan dolayı doğacak

sorumluluktan kurtarmaz.

Tip sözleşme

MADDE 19 – (1) SHKM, işveren ile Tip Sözleşmeyi yapmak ve HKMO’nun ilgili

temsilciliğine onaylatmak zorundadır. Tip sözleşmenin geçerlik süresi iki yıl olup, temsilciliğe

onaylatılmayan sözleşmeler, MFDU yaptırılan tarihteki ücret tarifesi üzerinden değerlendirilir.

(2) SHKMMB sahibi SHKM’ler tarafından, üretecekleri hizmetler için örnekleri bu

Yönetmelik ekinde verilen; harita ve planların yapımı ve meslekî kontrollük hizmetleri için

proje müellifi ile işveren arasında sözleşme (TİP 1), yapı aplikasyon projesi ve uygulaması

hizmetleri için proje müellifi ile işveren arasında sözleşme (TİP 2), yapı aplikasyon projesi ve

uygulaması denetimi hizmetleri için fenni mesul ile işveren arasında sözleşme (TİP 3) başlıkları

ile tanımlanan Sözleşmelerin kullanılması zorunludur.

(3) Hizmeti verecek SHKM’nin meslek mensubu olması, mesleğini serbest olarak icra

yetkisi bulunması, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle

herhangi bir kısıtlılığının bulunmaması halinde SHKM’ye Tip Sözleşme verilerek, bu sözleş-

melerin kaydı Oda tarafından tutulur.

(4) İhaleli işler dışındaki hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ilgili idare ve makamlarca is-

tensin ya da istenmesin mevzuat gereği Oda tarafından verilecek Tip Sözleşme ile düzenlenmesi

ve Oda birimlerine onaylatılması zorunludur. Aksi durumların tespiti halinde Oda mevzuatı

kapsamında ilgililer hakkında gerekli işlem tesis edilir.

(5) Meslekî faaliyet denetimi, yapılan hizmetle ilgili olarak; Tip Sözleşme üzerinde

Oda Yetkilisinin Onayı kısmına sadece Temsilcilik Mührü uygulanması ve Oda Yetkilisinin

imzası sonrası izleme defterine işlenmesi suretiyle Oda birimlerince yapılır.
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(6) Her bir Tip Sözleşme için Genel Kurulca belirlenen maktu ücret ödenir. Bu ücrete

meslekî faaliyet denetim hizmeti dahil olup meslekî faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret

talep edilmez.

(7) Hizmetin ihaleli iş kapsamında yapılması halinde sözleşmeye bağlanan

SHKMMB’ye ilişkin işler EK-1’de yer alan formda tanımlanan iş listesi doldurularak aylık

olarak ve izleyen ayın ilk haftasında sorumlu HKMO Temsilciliğine veya Şubeye verilir. Onay

aşamasında ilgili birimce ihaleli işler için yapılmış olan meslekî faaliyet denetim kaşesi kulla-

nılır.

(8) Her bir ihaleli iş için Genel Kurulca belirlenen maktu ücret ödenir. Bu ücrete meslekî

faaliyet denetim hizmeti dahil olup meslekî faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret talep

edilmez.

Özel bilgilerin gizliliği

MADDE 20 – (1) SHKM, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini

korumakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnalar

MADDE 21 – (1) Mülkiyetinin tamamı SHKM’ye ait olan taşınmazlara ilişkin

SHKMMH’lere yönelik meslekî faaliyet denetimi işlemleri sırasında HKMO Yönetim Kurulu

oluruyla bir kereye mahsus olmak üzere fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygula-

ması yapılır. Mülkiyeti miras yoluyla hisseli ya da hissesiz intikal eden taşınmazlara ilişkin

SHKMMB’lerde fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygulaması yapılır.

(2) Önceden HKMO Yönetim Kurulu kararı alınmak koşuluyla, sosyal ve kültürel

amaçlı hizmetler için ücretsiz üretilen SHKMMH’lerde, bu Yönetmeliğin ücret ve meslekî faaliyet

denetim uygulamasıyla ilgili hükümleri uygulanmayabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Meslekî Denetim ve Asgarî Ücret Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Başka düzenlemelerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro

Mühendisleri Odası Meslekî Denetim ve Asgarî Ücret Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yö-

netmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav, bir yarıyıl
sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü tak-
dirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl
sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya da yarıyıl sonu
bütünleme sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağır-
lıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında de-
ğerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir.
Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili yönetim
kurulu tarafından onaylanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına; başarısız ve şartlı başarılı öğrenciler katılabilir. İl-
gili yarıyıl sonunda oluşan başarı notu nihai başarı notudur. Yarıyıl sonu bütünleme sınavı ile
ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ 

İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(İHRACAT: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2015/2)

MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İş-
leme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Teb-
liğ (İhracat: 2007/2)’in 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi
firmalar; belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sa-
yılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve belge

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/11/2012 28458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/9/2013 28761
2- 12/11/2013 28819
3- 29/11/2014 29190
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orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının,
dahilde işleme izin belgesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olması (rejim kodu, muafiyet kodu,
satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) kaydıyla belge taahhüt hesabı kapatılıncaya
kadar Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmasından sorumludurlar. 

(2) Belge kapsamında ithalat gerçekleştirilirken Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı arasında elektronik bağlantıda aksaklık yaşanması nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi
Otomasyon Sistemince kontrol yapılamaması veya satır kodu değişikliği yapılması hallerinde
oluşan miktar aşımları revize edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat
taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı
kapatılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Miktar aşımına ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ihracat taahhüdü ka-

patılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 9 uncu
maddede sayılan haller nedeniyle bir aşım olması halinde bu aşım revize işlemine konu edile-
bilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin
diğer hususlar saklı kalmak kaydıyla, belge taahhüt hesabı kapatılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/26)

MADDE 1 – 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’in 8 inci mad-
desinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynak-
ları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında
yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne
sunulması gerekmektedir.  Ancak imar planını yetiştiremeyen başvuru sahiplerinin 5/6/2015
tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak ekinde imar planı için
gerekli müracaatları yaptığına dair belge ile imar planını en geç ilk ödeme talebi ile birlikte il
müdürlüğüne  sunacağına dair taahhütnameyi vermeleri durumunda hibe sözleşmesi imzala-
nabilir. Bu durumda imar planının en geç ilk ödeme talebi ile birlikte il müdürlüğüne  sunulması
gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir ödeme yapılmaz ve teminatları Hazine adına irat
kaydedilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 23/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 450)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik

Özellikleri" bölümünde yer alan "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için

aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir."

cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüm sonuna

takip eden paragraf eklenmiştir. 

“a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar.”

“c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları.”

“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz

kullanan mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda,

cihazlarında “Z” raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede muhafaza etmek zorunda-

dırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da “Z” raporu oluşturma zorunluluğu devam et-

mekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda elektronik ortamda

muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda bas-

mak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.”

Tebliğ olunur.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 451)

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliği (Sıra No: 435)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Anılan Genel Tebliğin; "1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri" başlıklı bö-

lümünün (k) bendinden sonra gelen ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka

POS harcama belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır.

Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenme-

sinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış ol-

duğunu belirten bir bilgi  fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde
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banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken

asgarî bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Baş-

kanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanlarında yer verilir."

2- Aynı Genel Tebliğin "1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi" bölümü aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları EFT-POS özellikli

yeni nesil ÖKC’lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorun-

ludur. Mezkûr tarihten evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli

yeni nesil ÖKC’leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC

firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özel-

likleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zo-

runludur. Yetkili ÖKC firmaları, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC’ler için söz konusu

zorunluluğu en geç 1/1/2016 tarihine kadar yerine getireceklerdir. 

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS) cihazı kullanan mükelleflere 1/10/2013

tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirildiğinden,

bu mükelleflerin seyyar kullanım özelliği olan banka POS cihazı bulundurmamaları ve kul-

lanmamaları gerekmektedir. 

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ise, işletmelerindeki

harici banka POS cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili ÖKC firmaları aracılığıyla yeni

nesil ÖKC’lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları

zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil ÖKC’den bağımsız banka POS cihazlarını kullan-

maları mümkün bulunmamaktadır.”

Tebliğ olunur. 

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 452)

1. Giriş

10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci

maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 12/11/2011 tarihli ve

28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği uyarınca elek-

tronik ürün senedinin (ELÜS) her bir alım satım işlemi için anılan Yönetmeliğin 7 nci madde-

sinin üçüncü fıkrasına göre Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK) tarafından elektronik ortamda

elektronik ürün senedi alım satım belgesi (ELÜS alım satım belgesi) oluşturulmaktadır. Söz

konusu ELÜS alım satım belgesinin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca

düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınması ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme

zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
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2. Yetki

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı

bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esas-

larını tespit etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten

tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva

etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp

dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tut-

turmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldır-

maya, yine mezkûr Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve dü-

zenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış, (4) numaralı bendinde

ise “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen

bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik

araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç

ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler

aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname,

bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul

ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef

grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya” Maliye Bakanlığının yetkili ol-

duğu hükmüne yer verilmiştir.

Mezkûr Kanunun 149 uncu maddesinde de “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hiz-

meti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olay-

larla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri

belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.” hükmü mevcuttur.

Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği

yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

3. ELÜS Alım Satımında Düzenlenecek Belge

5300 sayılı Kanun ile tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın

bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak,

ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım

ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul

etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini

sağlayan ürün senedi düzenlemek ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliş-

tirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin

usul ve esaslar belirlenmiştir.

Lisanslı depoculuk sisteminde; tarım ürünlerinin sınıf ve kaliteleri yetkili sınıflandırıcı

olarak isimlendirilen laboratuarlarca belirlenmekte, ardından, lisanslı depolarda depolanmakta
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ve bu ürünlerin ticareti, ürünün mülkiyetini temsilen lisanslı depo işletmesince düzenlenen

ürün senetleri vasıtasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen ticaret borsalarında

yapılmaktadır.

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde ise basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere

depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmelerince elektronik

ortamda oluşturulan ELÜS’lerin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve gü-

venliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve ELÜS’e

yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde EKK,

ELÜS’lerin sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yüküm-

lülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığından lisans almış anonim şirket olarak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

ELÜS, lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde

oluşturulan elektronik kayıt olarak tanımlanmış, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile de EKK’ya

ELÜS’lerin her bir alım satım işlemi için bir ELÜS alım satım belgesi oluşturma ve bu belgeyi

alıcı ve satıcı taraflara elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilerek “ELÜS alım satım

belgesi”nde bulunması zorunlu bilgiler belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yet-

kiye dayanılarak yukarıda belirtilen Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin

üçüncü fıkrası ile EKK’ya ELÜS’lerin her bir alım satım işlemi için düzenleme zorunluluğu

getirilen “ELÜS alım satım belgesi” Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu bel-

geler kapsamına alınmıştır. Bu belgenin düzenlenmesi, gönderilmesi ve kullanımına ilişkin

esaslar aşağıda açıklanmıştır.

3.1. 5300 sayılı Kanun kapsamında lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürün-

lerinin bu ürünleri temsil eden ELÜS vasıtasıyla alım satımında her bir el değiştirme aşama-

sında EKK tarafından ELÜS alım satım belgesi düzenleneceğinden ELÜS alım satımına taraf

olanlar bu işlem için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge düzenlemeyecek, alım satım

işlemi EKK tarafından kendisine iletilen bilgilere göre düzenlenen ELÜS alım satım belgesi

ile tevsik edilecektir. ELÜS alım satımına taraf olanların, EKK tarafından kendilerine iletilen

ELÜS alım satım belgesinin kağıt çıktılarını vergi kanunlarının öngörmüş olduğu süreler dâ-

hilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü oldukları tabiidir.

3.2. ELÜS alım satım belgesi en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eder.

a) Düzenlenme tarihi.

b) İşlem tarihi.

c) Her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına göre

verilecek müteselsil sıra numarası.

ç) Her bir ELÜS satıcısı için her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere

düzenleme sırasına göre verilecek müteselsil sıra numarası. 
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d) ELÜS’ü alan ve satanın;

1) Adı-soyadı/unvanı,

2) Adresi,

3) Varsa vergi dairesi, 

4) T.C. kimlik numarası (vergi kimlik numarası).

e) Alım satıma konu ELÜS’ün;

1) Temsil ettiği ürünün türü, tipi, hasat yılı, lisanslı depo işletmesinin unvanı ve ürünün

depolandığı yer,

2) Temsil ettiği alım satıma konu ürün miktarı,

3) Alım satım bedeli.

f) EKK’nın;

1) Unvanı,

2) Adresi,

3) Vergi Dairesi,

4) Vergi kimlik numarası. 

(Bu bentteki bilgiler dip not olarak yazılacaktır.)

g) “452 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmiştir.” iba-

resi.

4. Bilgi Verme Zorunluluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş EKK’ya, bu bölümde açıklanan esas-

lar dahilinde, ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda (Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) aracılığıyla) gönderilmesi zorun-

luluğu getirilmiştir.

4.1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere EKK tarafından düzenlenen

her bir ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin takip eden ayın son günü saat 24.00’a kadar

BTRANS aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

4.2. ELÜS alım satım belgesi ile ilgili olarak istenecek bilgilere ilişkin format ve stan-

dartlar BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Bilgi verme formatında ve standartlarında yapı-

lacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak belirleme gibi değişiklikler de ayrıca BTRANS

aracılığıyla duyurulacaktır.

4.3. Maliye Bakanlığınca bu Tebliğ doğrultusunda belirlenerek duyurulacak format ve

standartlar dışında elektronik ortamda (BTRANS aracılığıyla dahi olsa) gönderilen bilgiler

gönderilmemiş sayılacak, kâğıt ortamında verilen bilgiler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

5. Cezai Müeyyide

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde ilgililere Vergi Usul

Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.

6. Yürürlük

Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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DANIŞTAY KARARLARI
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—— • ——
DÜZELTME

02/05/2015 tarihli ve 29343 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(h) ve (n) bentlerinde yer alan “şirketlerini” ibareleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının 29/05/2015 tarihli ve 48054346-349/37012 sayılı yazısına istinaden “şirketleri”

şeklinde düzeltilmiştir.
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3/6/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Haziran 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29375 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA  

MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE  

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 91,42 TL. ile en çok 595.508,00 TL. arasında değişen; 

17/06/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 

59.551,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kumaş, Kol düğmesi kutusu, Ayakkabı, 

Motorsiklet gözlüğü, Tekstil, Terlik, Perde, Gözlük Çerçevesi, Çanta, Oto aksam ve parçası, Kol 

saati, Baş örtüsü, Kulaklık, Şarj aleti, Batarya, Modem cihazı, Fotoğraf makinası, Okuma 

gözlüğü, Aydınlatma cihazı, Bilgisayar, Oyun konsolu, Elektrik malzemesi, Güneş gözlüğü, Takı, 

Painball gözlüğü, Tenis topu, Game board, Rulman, Kaynak gözlüğü, Kaynak camı, Cep telefonu, 

Halı, Kilim, Kask, ketıl aksam ve parçaları cinsi 120 grup muhtelif eşya; açık artırma ve pazarlık 

usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 18/06/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz 

ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4960/1-1 
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HURDA BETON TRAVERSİN KAPALI ZARF YÖNTEMİ  

İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi  : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD l. Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 YBOM 

mıntıkasında yaklaşık 78.130 adet, 13 YBOM mıntıkasında yaklaşık 180 adet ve 17 YBOM 

mıntıkasında yaklaşık 2.700 adet olmak üzere takriben toplam 81.010 adet beton traversin, 

bulunduğu yerden, olduğu şekli ile nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, varsa 

üzerindeki demir bağlantı malzemelerinin alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmesi 

ve bedelinin peşin ödenmesi şartıyla, (muhammen bedeli 1,70 TL/adet) Kapalı Zarf Yöntemi 

satışı yapılacaktır. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 09.06.2015 tarihinde saat:14.30’da 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen satışımız Kapalı Zarf Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 

İSTANBUL’a 09.06.2015 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 2886, 4734 ve 4735 sayılı 

yasalara tabi değildir. 4757/1-1 

—— • —— 

KARGİR İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, (Tapuda Macun Mahallesi 1-117 pafta, 41753 ada 1 parsel) Sami 

Efendi Caddesi (Eski 13’üncü Cadde) No: 80 adresinde yer alan bodrum+zemin+normal katlı 

kargir işyeri nitelikli taşınmazın satışı 22 Haziran 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif 

açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel 

Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 71 4922/1-1 
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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.  

 4764/2-2 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Fabrika Merkez ve Ziraat Bölge 

Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri ile İlgili Hizmet Alımı 

İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/67213 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat  

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2015 - 2016 Kampanya döneminde şirketimiz tarafından 

sözleşmeli olarak üretimi yapılan şeker pancarının 

kantarda tartımı yapılarak alınması, firesinin belirlenmesi 

bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune 

alınması, silolanması, siloya alınan pancarların 

muhafazası, silodan araçlara yüklenmesine nezaret 

edilerek, bilgisayarla tartımının yapılıp fabrikaya 

gönderilmesi ve bütün bu işlerin yürütülmesi ile ilgili usul 

ve esasların belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel 

indikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı 

ile çalışma mahallinin temizliğinin yapılması işidir  

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası ve Bölge Şeflikleri  

c) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 17.06.2015 Çarşamba günü Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km. 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4888/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 154,11 TL. ile en çok 44.356,20 TL arasında değişen; 

08/06/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 16,00 TL. en çok 

4.436,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif marka ve model cep telefonu, box 

cihazı ile cep telefonlarına ait batarya, şarj cihazı ve kulaklık cinsi 118 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 9/6/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 

ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4879/1-1 

————— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16 -1. MADDESİ 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

1 - Satışa esas bedeli en az 142,85 TL. ile en çok 17.283,46 TL arasında değişen; 9/6/2015 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL. en çok 1.729,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif marka ve model cep telefonu, box cihazı ile cep 

telefonlarına ait batarya, şarj cihazı ve kulaklık cinsi 93 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi 

Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme 

Müdürlüğü İhale Salonunda 10/6/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4880/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA  

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 11,82 TL ile en çok 36.901,14- TL arasında değişen; 9/6/2015 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,18 TL ile en çok 3.690,11 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Toz Şeker, Bitkisel Margarin, Kabartma Tozu, Pirinç, Salam, 

Kahve, Çay (Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa Sunulmuşlardır), Hekzametilen Tetramin, 

Elementel Kükürt, Battaniye, Matkap, Isıtıcı,  Cep Telefonu, Nargile Hortumu, DVD ve video 

oynatıcısı, el ve silah dürbünü, muhtelif cep telefonu aksesuarı, Kulaklık, rulman (küçük), şal, 

Bakır tel, Dimetil Anilin ve bakır hurdası cinsi 51 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler 

Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY 

adresinde 10/6/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 4881/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 112,50 TL ile en çok 478.480,00 TL arasında değişen; 

10.06.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,25 TL, en çok 

47.848,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen plastik ayakkabı, muhtelif mutfak eşyası, 

bujiteri malzemesi, kol saati, cep telefonu bataryası, cep telefonu kılıfı, fotokopi makinesi, diş 

fırçası seti, fotoğraf makinesi, muhtelif giysi, muhtelif oto parçası, ütü, lcd tv, klavuz uç, freze 

ucu, elmas uç, flanş, kumai, receıver alıcısı, oto beyni, motosiklet motoru, bilgisayar kasası, 

matkap ucu, çivi tabancası, cep telefonu kapağı, ultrason cihazı v.b. cinsi 72 grup eşya; açık 

artırma suretiyle,  Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE 

adresindeki ihale salonunda 11.06.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4884/1-1 
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5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 350,00TL. ile en çok 505.619,43TL. arasında değişen; 

11/6/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 35,00 TL, en çok 

50.561,95TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen gözlük, saat, ipad, tekstil vs. cinsi 21 

(yirmibir) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya 

adresindeki ihale salonunda 12/6/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4930/1-1 

—— • —— 
1 ADET METAL TEST SİSTEMLERİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, DSİ Makina İmalat ve Donanım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 Adet Metal Test 

Sistemleri Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine 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, 17/6/2015 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. 4928/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağların; “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç 

Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 

Yönetmeliği” hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası :  2015/S1 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü Havaalanı Karşısı P.K.: 24 

Pelitli-Ortahisar/TRABZON 

b) Telefon ve faks numarası : 0462 334 49 79 - 0462 334 49 84 

c) Elektronik posta adresi : 14grupticaret@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı. 

SIRA 

NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER 

ATIK 

KODU 

1 
1. Kategori 

Yağ 
45.480 kg 

21.000 kg - Hopa İşletme ve Bak. Md. (Hopa/ARTVİN) 

24.360 kg - Giresun TM (GİRESUN) 
13.03.10 

3 - Satış İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu 

TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü Havaalanı Karşısı P.K.: 24 

Pelitli-Ortahisar/TRABZON 

b) Tarihi ve saati : 16.06.2015 - 10:30 

4 - İhaleye Katılım Şartları 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

4.2. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı 

sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 

malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur. 

5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) 

Havaalanı Karşısı P.K. 24 Pelitli-Ortahisar/TRABZON adresinde görülebilir ve 20,00-TL (Yirmi 

Türk Lirası) karşılığı alınabilir. İhale dokümanının kargo yoluyla alınması mümkündür. Kargo 

yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, kargo masrafı kendilerine ait olmak koşulu ile 20,00-TL 

(Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK TRABZON MERKEZ ŞUBESİ IBAN 

NO:TR530001500158007268055825 nolu banka hesabı yatırmak zorundadır. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. İhale dokümanı, bildirilen adrese iki iş günü içinde kargo yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Teklif mektupları en geç 16.06.2015 Salı günü saat 10:30’a kadar 14. Bölge Müdürlüğü/ 

Muhaberat Servisi - Havaalanı Karşısı P.K. 24 Pelitli-Ortahisar/TRABZON adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 15.9.2015 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 4886/1-1 

—— • —— 

TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0.372.252 40 00 (70 hat) - Fax:0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :   Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tali Ocak Vantilatörü 1 Kalem 

   (3 Adet) 
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b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: KARADON ve KOZLU T.İ.M. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı veya C+F Türkiye limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 8.7.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 920-TTK/1455 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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Sistem Grup-1 gazlı ortamda çalıştırılacağından teçhizata ait 94/9/EC direktifine uygun 

Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 

(metan) gazlı ortamlar için ATEX alev sızdırmazlık sertifikası idari şartnamenin 7.3 maddesine 

uygun olarak teklif ile birlikte verilecektir.  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 08.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4887/1-1 
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1 ADET 8 KANAL 350 MHZ MİXED SİNYAL OSİLOSKOP SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

8 Kanal 350 Mhz Mixed Sinyal Osiloskop alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/67964 

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 8 Kanal 350 Mhz Mixed Sinyal Osiloskop Alımı 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 17.6.2015 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 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 - 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. 

4.2.2 - Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3 - 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 dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 17.6.2015 Çarşamba 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. 4866/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

972718 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Oran Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 10.04.2015 

tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Burak KÜRŞAD (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 18934, Oda Sicil No: 60958) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 

(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 25.05.2015 tarihli ve 

14236 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4875/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 11.10.2014 gün ve 167 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.5.2015 gün ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar ilçesi Saray 98091 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği", 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz ilan Panosunda 30 

gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 4927/1-1 

————— 
Pursaklar Belediye Meclisinin 6.3.2015 gün ve 057 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.5.2015 gün ve 901 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar ilçesi Saray 98293 ada kuzey alanındaki park alanı içinde yer alan trafo alanına ait 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi 

gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 4929/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 8/8/2014 tarih ve 349 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/4/2015 tarih ve 791 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 18684 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3/6/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4950/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 6/3/2015 tarih ve 163 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/5/2015 tarih ve 889 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, 

Ayyıldız Mahallesi, imarın 45976 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği” 3/6/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4951/1-1 

—— • —— 
Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA İLAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce 30/09/2014 tarihinde 

yapılan "2015 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı" ihalesinde uhdesinde kalan 14., 20. ve 29. 

Kalemler için sözleşme imzalamayan Nemkar Plastik Temizlik İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

firması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince l (bir) yıl süre ile ihalelere 

katılmaktan yasaklanmıştır. Nemkar Plastik Temizlik İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması 

sözleşmeye davet edildiği 26/01/2015 tarihinden önce 22/01/2015 tarihi itibariyle bir başka kurum 

tarafından 120 gün süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanması nedeniyle sözleşme imzalanmasının 

mümkün olmayacağından, Kamu İhale Tebliğinin "28.1.8.2." maddesi gereği Kamu Kurum ve 

Kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 31775109/10.01/5286693 sayılı 

olurlarıyla iptal edilmiştir. 4937/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85276 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 20.1.2015 tarih ve 142 

sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.2.2015 tarih ve 

565 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 85276 nolu parselasyon planı, 13.3.2015 tarih ve 29294 

sayılı Resmi Gazete’de ilanı yapılarak, aynı tarihte Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panosunda 

askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 14.4.2013 tarihinde mesai bitiminde bitmiş olup, parselasyon 

planı ilan panosundan indirilmiştir. 

Bir aylık askı süresi içerisinde 85276 nolu parselasyon planına 25 tane yazılı itiraz 

gelmiştir. Askı süresi içerisinde yapılan 25 adet itiraz dilekçesi Etimesgut Belediye Encümeninin 

21.4.2015 tarih ve 573/917 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin 21.5.2015 tarih ve 

1346/3095 sayılı kararlarıyla değerlendirilmiştir.  

3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, İtirazlara yönelik 85276 Nolu 

parselasyon planı ikinci kez 3.6.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4869/1-1 

—— • —— 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat, İletişim ve Sağlık 

Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Anabilim 

Dalları ile Programları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi / 

Yüksekokulu 

Bölüm / 

Program 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Hukuk - 
Genel 
Kamu 

Hukuku 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Kamu Yönetimi Anabilim 

Dalı alanında almış olmak, bu alanda ve 

Genel Kamu Hukuku alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Diş 

Hekimliği   
- Ortodonti 

Doç. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı 
alanında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Sanat 

Yönetimi 

Sanat 

Yönetimi 
Doç.  1 

Doçentliğini Sahne Sanatları Anabilim 

Dalı alanında almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

 4890/1-1 
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Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği ve Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü için, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ 

alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 

Doçentlik İçin: 

Doçentlik kadrosu devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddeleri gereğince, dilekçe ekinde 

özgeçmişini, doçentlik belgesini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri 

belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde 

hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ 

ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. 

İlan olunur. 

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Birimi 

Bölümü/ 

Programı Unvanı Adet Özel Koşul 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Doç. Dr. 1 

* Ekonomi alanında doktora yapmış 

olmak. 

* Uluslararası Ekonomi, Dış Ticaret 

ve Dış Ticaret Politikaları, 

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 

alanlarında bilimsel çalışmalar 

yapmış/yapıyor olmak. 

* Yabancı dil/ler biliyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği  
Doç. Dr.  1 

* Bilgisayar Bilimleri alanında 

doktora yapmış olmak.  

* Hesapsal karmaşıklık kuramı ve 

yaklaştırma algoritmaları alanlarında 

bilimsel çalışmalar yapmış/yapıyor 

olmak. 

* Yabancı dil/ler biliyor olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 
Özel Hukuk Doç. Dr. 1 

* Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

* Doktorasını Medeni Hukuk alanında 

yapmış olmak. 

 4919/1-1 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirten, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları 

için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük 

Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C. Kimlik No’larını gösterir beyanlarını, 

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti, 

3 - Üç adet fotoğraflarını, 

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan 

Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna atanma ilkelerinde 

yer alan formları, 

6 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde 

a) Özgeçmişlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT:- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında 

yayınlamış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma 

İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları, 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini 

belirtmeleri gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Anabilim Dalı Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

TIP FAKÜLTESİ 

Kardiyoloji 1  
Behçet hastalarından QRS morfolojisi 

ile ilgili çalışma yapmış olmak 

Göğüs Hastalıkları 1  

Pnömokonyozların KOAH akut 

alevlenmede ağırlaştırıcı bir faktör 

olup olamadığı konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

Radyoloji  1 

Diz Ekleminde Hiyalin Kıkırdağın T2 

Haritalama ile Kantitatif olarak 

değerlendirilmesi, Kıkırdak T2 

değerlerinin hasta yaşı, Cinsiyeti ve 

İntraartiküler bulgular ile ilişkisi 

konusunda çalışma yapmış olmak. 
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Anabilim Dalı Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

Radyasyon Onkolojisi  1 

Rektum Kanserli hastalarda tedavi 

pozisyonunun ve radyoterapi 

planlamasının testis dozu üzerine 

etkisi konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Acil Tıp  1 Acil Tıp uzmanı olmak 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Gıda Bilimleri  1 

Antioksidan enzimlere bor 

bileşiklerinin etkisi üzerine çalışma 

yapmış olmak 

Mekanik (İnşaat Müh.)  1 

Köprülerde Çelik kazıkların yorulma 

performansları konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. 

Muhasebe ve Finansman 1  
Hanehalkı Portföy Tercihleri 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Türkçe Eğitimi  1 

Türkçe Eğitimi alanında doktora 

mezunu olmak ve “Okuma Kültürü” 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

 4871/1-1 

—— • —— 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 

(www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 

 

Birimi Böl./Abd/Prog. Unvan Adet Derece Açıklama 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Yeniçağ Tarihi Doçent 1 1 

İlgili Anabilim Dalında 

Doçent unvanı almış olmak 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Eski Türk 

Edebiyatı 
Doçent 1 1 

İlgili Anabilim Dalında 

Doçent unvanı almış olmak 

Veteriner 

Fakültesi 
Patoloji Doçent 1 3 

Veteriner Patoloji alanında 

Doçent unvanı almış olmak 

Veteriner 

Fakültesi 
Viroloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Veteriner Viroloji alanında 

Doktora yapmış olmak 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Yeni Türk 

Edebiyatı 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

İlgili Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak 

İlahiyat Fakültesi 
Arap Dili ve 

Belagatı 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

İlgili Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak 

 4835/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4954/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4954/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
 4924/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
 4925/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4926/1-1 
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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

 
 4923/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/173509 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi DR. SADIK AHMET CAD. NO:8 Tel-Faks (0312) 292 13 60 – (0312)292 27 04 

Posta Kodu 06520 E-Mail oktay.san@mfa.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AYDER ÖZEL GÜVENLİK 

HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. 
 

Adresi 
SANCAK MAH. 507. SOK. 

NO:9/1 ÇANKAYA/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
ETİMESGUT V. D.-1100583002  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. ODA SİCİL NO: 232107  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

22.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan kararla hakkında 6 ay 

süreyle tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerinden yasaklanan 

Ramazan ÖZTÜRK’ün Ayder Özel 

Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin de 

tek ortağı olduğu anlaşılmıştır.   

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden () Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4955/1-1 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 265 

 

Milli Eğitim 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 

 4958/1-1 



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 

Milli Eğitim 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 

 4959/1-1 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 267 

 

Milli Eğitim 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 

 4961/1-1 



Sayfa : 268 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4935/1-1 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 269 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4936/1-1 
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Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden: 

 
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. 

 4957/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2015-106 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2015-1563 KAYSERİ 

Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Taşlık Mahallesi, 101 ada, 70 parselde bulunan Kayseri Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen bulunan Murattepesi Kaya Mezarlarının, I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri İl kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 22.01.2015 gün ve 255 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğünün 08.04.2015 gün ve 68190 sayılı yazısı, Kayseri Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.03.2015 gün ve 02637996 sayılı yazısı, Özvatan Kaymakamlığının 

06.04.2015 gün ve 411 sayılı yazısı, Müdürlük Raportörünün 13.05.2015 gün ve 489 sayılı raporu 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Taşlık Mahallesi, 101 ada, 70 parselde bulunan Murattepesi 

Kaya Mezarlarının, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 

harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit 

alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 

1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

I 

 10.15.54 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2015-199 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2015-4414 BURSA 

Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Mumcular mahallesinde, 301 ada-11 parseldeki Kemiklikıran 

Devlet Ormanında gerçekleştirilmek istenen madencilik faaliyetiyle ilgili olarak Balıkesir Müzesi 

Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemenin sonuçlarının değerlendirilmesine 

ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.03.2015 gün ve 1388 sayılı yazısı 

ile Müdürlüğün 21.04.2015 gün ve 2082 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Mumcular mahallesinde, 301 ada-11 parseldeki Kemiklikıran 

Devlet Ormanında gerçekleştirilmek istenen madencilik faaliyetiyle ilgili olarak Balıkesir Müzesi 

Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemede tespit edilen ve korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olduğu belirlenen kayaya oyulmuş dört adet mezar ve yapının bulunduğu 

alanın 1.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

K.T.V.K.Y.K’.nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı gereğince bu alan içerisinde 

madencilik faaliyetinde bulunulamayacağına karar verildi. 
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 4855/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

I 

 16.06.687 

Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2015-198 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24.04.2015-4393 BURSA 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Aydınpınar mahallesindeki 3.derece Arkeolojik sit alanın 

sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik olarak Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından 

gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 19.01.2015 gün ve 141 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 12.02.2015 gün ve 

700 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Aydınpınar mahallesindeki 3.derece Arkeolojik sit alanın 

sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik olarak elde edilen yeni veriler doğrultusunda Bursa 

Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, Kurulumuzun 

23.01.2015/4068 sayılı kararıyla Aydınpınar mahallesi H21b19b4a pafta, 110 ada, 33-15-14-25-

43-44-45-46-47 parselleri kapsayacak şekilde belirlenen 3.derece Arkeolojik Sit alanının 

sınırlarının, önerildiği şekilde Aydınpınar mahallesi H21b19b4a pafta-110 ada-33, 15, 14, 43, 44, 

45(y:158, 159), 46, 47 parsellere ek olarak Güzelyalı sınırları içinde 283 ada-1 parsel ile 238 ada-

17, 18, 19, 20 ve 64 parselleri kapsayacak ve Aydınpınar köyü 110 ada-25 parseli sit alanı dışında 

bırakacak şekilde yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 16.00.2843 

Toplantı Tarihi ve No : 05.03.2015-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 05.03.2015-4113 BURSA 

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, kentsel sitte, H22D.7A3B pafta, 

E:350/Y:4305 ada, E:28/Y:12 parselde, 331A envanter numarasıyla anıtsal yapı olarak tescilli 

Setbaşı Vergi Dairesinin doğusunda bulunan yapının tescil edilmesi talebine ilişkin; İlgilisinin 

13.12.2011 tarihli dilekçesi incelendi; Müdürlüğün 17.02.2015-0797 tarih-sayılı raporu okundu, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, kentsel sitte, H22D.7A3B pafta, 

E:350/Y:4305 ada, E:28/Y:12 parselde, 331A envanter numarasıyla anıtsal yapı olarak tescilli 

Setbaşı Vergi Dairesinin doğusunda bulunan yapının 2863 saylı yasanın 6. Maddesinde belirtilen 

özellikleri taşımasından dolayı aynı yasanın 7. Maddesine göre ‘korunması gerekli kültür varlığı’ 

olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, tapunun beyanlar 

hanesine tescil ve koruma grubu şerhinin konulmasına, ilan işlemlerinin yapılarak Kurulumuz 

müdürlüğüne bilgi verilmesine, ayrıca yapının rölöve, restitüsyon ve  restorasyon projelerinin 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza getirilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/771 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2015-117 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.04.2015-2595 SAMSUN 

Amasya İli, Merkez, Yuvacık Mahallesi sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 117 ada, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 parseller 

ile tapulama harici alanda tespit edilen Nekropol alanının I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine yönelik, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.02.2015 gün ve 

477 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 09.03.2014 

tarih ve 44318 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 1737 

sayılı, Amasya Belediyesi Başkanlığı İdaresi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.03.2015 gün 

ve 673 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

18.03.2015 tarih ve 38887 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 13.04.2015 tarih ve 149 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merkez, Yuvacık Mahallesi sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 117 ada, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 parseller 

ile tapulama harici alanda tespit edilen Nekropol alanının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit 

sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi.     
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.02/280 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2015-117 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.04.2015-2584 SAMSUN 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Çukurhan Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 6 parselde tespit edilen Nekropol Alanının I. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 17.10.2014 gün ve 2609 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 13.02.2014 tarih ve 27729 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 23.02.2015 tarih ve 664 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih ve 37649 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün 

16.04.2015 tarih ve 239298 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 13.04.2015 tarih ve 148 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Çukurhan Köyü, sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 6 parselde tespit edilen Nekropol Alanının ekli 

1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile 

değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi.     
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/750 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2015-117 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.04.2015-2599 SAMSUN 

Amasya İli, Merkez, Tatar Köyü, Tepe Tarla Mevkii sınırları içerisinde Amasya Müze 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 137 ada, 25, 26, 27 parsellerde tespit 

edilen Nekropol alanının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Amasya 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.10.2014 gün ve 2333 sayılı yazısı, kurum 

görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 13.02.2014 tarih ve 27731 sayılı, Amasya 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.03.2015 tarih ve 1434 sayılı, Amasya İl özel İdaresi 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 11.03.2015 gün ve 2485 sayılı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih ve 37648 sayılı, Devlet 

Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 239286 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.04.2015 tarih ve 146 sayılı dosya 

inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Amasya İli, Merkez, Tatar Köyü, Tepe Tarla Mevkii sınırları içerisinde Amasya Müze 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 137 ada, 25, 26, 27 parsellerde tespit 

edilen Nekropol alanının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 

3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi.     
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/757 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2015-117 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.04.2015-2597 SAMSUN 

Amasya İli, Merkez, Tatar Köyü, Tepe Tarla Mevkii sınırları içerisinde Amasya Müze 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tapulama harici alanda tespit edilen 

Roma Dönemi Tümülüs’ünün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, 

Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.10.2014 gün ve 2287 sayılı yazısı, kurum 

görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 13.02.2014 tarih ve 27727 sayılı, 

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.03.2015 tarih ve 1420 sayılı, Amasya İl özel 

İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 11.03.2015 gün ve 2484 sayılı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih ve 37646 sayılı 

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 239286 sayılı yazıları, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.04.2015 tarih ve 147 sayılı 

dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merkez, Tatar Köyü, Tepe Tarla Mevkii sınırları içerisinde Amasya Müze 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tapulama harici alanda tespit edilen 

Roma Dönemi Tümülüs’ünün ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği 

şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.00.276 

Toplantı Tarihi ve No : 15.04.2015-136 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.04.2015-2309 EDİRNE 

Edirne İli, Merkez İlçesi, Sarayiçi Mevkii, Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedide-i Amire)ın 

bulunduğu alanda, Kurulumuzun 04.04.1991 tarih ve 861 sayılı kararı ile tescil edilen 1. derece 

tarihi ve doğal sit alanı (Tavuk Ormanının) ve Kurulumuzun 18.08.2006 tarih ve 1019 sayılı 

kararıyla tescil edilen tarihi sit alanı (Tunca Kışlası) ile Kurulumuzun 21.03.1997 tarih ve 3822 

sayılı kararıyla tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanına ait Kurulumuzun 14.01.2015 tarih ve 

2077 sayılı kararı gereği hazırlanan mevcut sit alanları sınırlarının koordinatlandırıldığı ve alan 

içindeki yapıların işlendiği güncel halihazır paftaların değerlendirilmesi istemine ilişkin 

Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan rapor okundu, dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Edirne İli, Merkez İlçesi, Sarayiçi Mevkii, Edirne Yeni Saray(Saray-ı Cedide-i Amire)ın 

bulunduğu alanda, Kurulumuzun 04.04.1991 tarih ve 861 sayılı kararı ile tescil edilen 1. derece 

tarihi ve doğal sit alanı (Tavuk Ormanının) ve Kurulumuzun 18.08.2006 tarih ve 1019 sayılı 

kararıyla tescil edilen tarihi sit alanı (Tunca Kışlası) ile Kurulumuzun 21.03.1997 tarih ve 3822 

sayılı kararıyla tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanına ait Kurulumuzun 14.01.2015 tarih ve 

2077 sayılı kararı gereği hazırlanan karar eki paftada mevcut sit alanları sınırlarının 

koordinatlandırıldığı ve düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.01.651 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-140 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-2383 EDİRNE 

Edirne İli, Enez  İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı 40 ada, 19 

parsel ile Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı 40 ada, 22 parsel ve 41 ada, 1 parselde yer alan 

Çakıllık Nekropolünün tescil edilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür ve Trizm 

Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 425 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Edirne İli, Enez İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı 40 ada, 19 parsel 

ile Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı 40 ada, 22 parsel ve 41 ada, 1 parselde yer alan Çakıllık 

Nekropolünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen 

koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

* Taşınmazda Koruma Amaçlı imar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.04.284 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-140 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-2385 EDİRNE 

Edirne İli, Keşan İlçesi, Erikli Köyü, sit alanı dışında kalan, köy tüzel kişiliği mülkiyetine 

kayıtlı bulunan, 98 parselde yer alan mezarlıktaki ağaçların seyrekleştirilmesi istemine ilişkin 

Erikli Köyü Muhtarlığının 15.10.2014 tarih ve 2014/03 sayılı yazısı ile Erikli Köyü Mezarlığının 

tescil edilmesi istemine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan rapor okundu, 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Edirne İli, Keşan İlçesi, Erikli Köyü, sit alanı dışında kalan, köy tüzel kişiliği mülkiyetine 

kayıtlı bulunan, 98 parselde yer alan Erikli Köyü Mezarlığının 2863 yasanın 6. ve 7. maddeleri 

gereğince korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, mevcut parsel 

sınırının koruma alanı olarak belirlenmesine, tescilli Mezarlıktaki ağaçların seyrekleştirilmesi 

isteminin Orman işletme şefliği tarafından hazırlanacak raporun Kurulumuza sunulmasından 

sonra değerlendirilebileceğine karar verildi. 4848/3/1-1 

————— 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.03.62 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-140 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-2384 EDİRNE 

Edirne İli, İpsala İlçesi, Saraçilyas Mahallesi, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine 

kayıtlı bulunan, 79 ada, 2 parselde yer alan Çeşmenin tescil edilebilecek nitelikte olup 

olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin İpsala Belediye Başkanlığı 22.01.2015 tarih ve 

38496911/310.99/33-208 sayılı yazısı, Yuvacısoakak Çeşmesinin tescil edilmesi istemine ilişkin 

Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan rapor okundu, dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Edirne İli, İpsala İlçesi, Saraçilyas Mahallesi, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine 

kayıtlı bulunan, 79 ada, 2 parselde yer alan Yuvacısoakak Çeşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. 

maddeleri gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Grubunun 1. 

grup yapı olarak belirlenmesine, Çeşmenin koruma alanının Belediyesince çeşmenin ana 

parselden ayrılmasına yönelik çalışmalardan sonra belirlemesine, tescilli çeşmeye ait rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

 4848/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 39.04.187 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-140 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-2395 EDİRNE 

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Evrensekiz Beldesi, sit alanı dışında kalan, Maliye 

Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 189 ada, 3 parselde yer alan Fatih Camisinin Diyanet İşleri 

Başkanlığına (Lüleburgaz Müftülüğü) tahsisi ile Cami haziresinin tescil edilmesi istemine ilişkin 

Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.01.2015 tarih ve 118 sayılı yazısı ile 

raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Evrensekiz Beldesi, sit alanı dışında kalan, Maliye 

Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 189 ada, 3 parselde yer alan Fatih Cami haziresinin 2863 

sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, mevcut parsel sınırının koruma alanı olarak belirlenmesine, tescilli hazire ile aynı 

parselde yer alan Fatih Camisinin Diyanet İleri Başkanlığına (Lüleburgaz Müftüğü) tahsisinin 

uygun olduğuna karar verildi. 4848/5/1-1 

————— 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.02.215 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-140 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-2397 EDİRNE 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan 390 ada, 8 

parsel ile maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı olan 390 ada, 46-47-48-57 parsellerde yer alan 

Kumtepe Tümülüsünün Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.01.2015 tarih ve 

27 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılaan görüşmeler sonucunda; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan 390 ada, 8 

parsel ile maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı olan 390 ada, 46-47-48-57 parsellerde yer alan 

Kumtepe Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gerei 1/25000 ölçekli haritada 

belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; 

* Tümülüste kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. maddesi gereği yasal 

soruşturma açılmasına, 

* Kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.07.147 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2015-140 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2015-2403 EDİRNE 

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Eriklice Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 9 pafta, 

2327 parselde yer alan Eriklice Kilisesinin tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.03.2015 tarih ve 268 sayılı yazısı ile raportörün raporu 

okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Eriklice Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 9 pafta, 

2327 parselde yer alan Eriklice Kilisesinin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Grubunun 1. grup yapı olarak 

belirlenmesine, ekli paftada belirlenen sınırların Eriklice Kilisesinin koruma alanı olarak 

belirlenmesine, tescilli parsel ile koruma alanında kalan parsellerde yapılacak her türlü uygulama 

öncesi Kurulumuz izni alınmasına, tescilli Eriklice Kilisesine ait rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 39.07.155 

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2015-141 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2015-2411 Vize/KIRKLARELİ 

Kırklareli, Vize İlçesi, Mehmet Akif mahallesi, Göztepe Mevkii, sit alanı dışında kalan, 

maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı, ormanlık alan içinde bulunan, 269 ada, 45 parselde yer alan 

kayaya oyma kuyular Kurulumuzun 06.03.2015 tarih ve 2242 sayılı kararı gereği 15.05.2015 

tarihinde incelendi, yapılan yerinde inceleme sonunda; 

Kırklareli, Vize İlçesi, Mehmet Akif mahallesi, Göztepe Mevkii, sit alanı dışında kalan, 

maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı, ormanlık alan içinde bulunan, 269 ada, 45 parselde yer alan 

kayaya oyma kuyuların Kurulumuzun 06.03.2015 tarih ve 2242 sayılı kararı gereği 15.05.2015 

tarihinde yapılan yerinde incelemesinde, kayaya oyma kuyuların 2863 sayılı yasanın 6 ve 7. 

maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.05.2015-128 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 12.05.2015-1569 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Aşağıyalankoz Mahallesi Mozaiklerinin Şanlıurfa Müze 

Müdürlüğü’ne taşınmasına yönelik, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

05.03.2015/509 sayılı yazısı, eki Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2015 tarihli raporu, 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 05.05.2015 tarihli raporu okundu. Tescil fişi, öneri 1/5000 ölçekli 

sit alanı haritası, fotoğraflar ve konunun dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Aşağıyalankoz Mahallesinde yer alan Doğu Roma Dönemine 

ait mozaiklerin yerinde korunmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden: Şanlıurfa Müze 

Müdürlüğü tarafından yapılacak arkeolojik kazı ile mozaiklerin Şanlıurfa Arkeoloji Müzesine 

taşınmasına; Uygulama sonrasında Kurulumuza bilgi verilmesine: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Aşağıyalankoz Mahallesinde sınırları dâhilinde bulunan 

Aşağıyalankoz Roma Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline: 

Aşağıyalankoz Roma Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

7. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri 

yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.05.2015-128 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 12.05.2015-1568 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Sabuncu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Hazinedere 

Mozaiklerinin taşınmasına yönelik Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 

09.12.2014/2116 sayılı yazısı ile eki Müze Müdürlüğü'nün 27.11.2014 tarihli Hazinedere Mozaik 

Kazısı ve Mozaik Kaldırma Sonuç Raporu, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 16.05.2013/742 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 05.05.2015 tarihli raporu 

okundu. Tescil fişi, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, Fotoğraflar ve konunun dosyası 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Sabuncu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hazinedere 

Mozaiklerinin taşınmasına ilişkin, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün 27.11.2014 tarihli Hazinedere 

Mozaik Kazısı ve Mozaik Kaldırma Sonuç Raporu’nun uygun olduğuna, 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Sabuncu Mahallesi’nde yer alan Hazinedere Roma 

Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında, Alanın sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada sayısal koordinatları ile gösterildiği 

şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna: 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke 

Kararı doğrultusunda:  

Hazinedere Roma Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: 

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca 

değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

 şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.12/109 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2015-108 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2015-2307 KÜTAHYA 

Kütahya İli, Emet İlçe Merkezinde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 19.04.2014 tarih ve 1683 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit sınırlarının yeniden 

değerlendirilmesi istemine ilişkin; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 13.11.2014 

tarih ve 358 sayılı kararının iletildiği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

24.11.2014 tarih ve 96165955-165.01.03-225151 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarının 

Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2014 tarih ve 2091 sayılı yerinde inceleme kararı ile Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük 

evrakına 22.01.2015 tarih ve 325 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, 

öneri kentsel sit sınırı Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kütahya İli, Emet İlçesi, İlçe Merkezinde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 19.04.2014 tarih ve 1683 sayılı kararı ile kentsel sit olarak tescil edilerek sınırları 

belirlenen Emet İlçesi kentsel sit sınırlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

13.11.2014 tarih ve 358 sayılı kararı gereği, yeniden değerlendirilmesi istemine ilişkin; 

Kurulumuzun 17.12.2014 tarih ve 2091 sayılı kararı gereği alanın Kurul üyelerimizce yerinde 

incelenmesi sonucunda; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.04.2014 tarih 

ve 1683 sayılı kararı ile mevcut kentsel sit sınırının iptal edilmesine; Emet İlçesi Kentsel Sit 

sınırlarının genişletilerek kararımız eki paftada gösterildiği şekliyle yeniden belirlenmesinin 

uygun olduğuna, karar verildi. 



Sayfa : 308 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 

 
 4857/1-1 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 309 

 

 



Sayfa : 310 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 311 

 



Sayfa : 312 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 313 

 



Sayfa : 314 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 315 

 



Sayfa : 316 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 317 

 



Sayfa : 318 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 

 



3 Haziran 2015 – Sayı : 29375 RESMÎ GAZETE Sayfa : 319 

 

 



Sayfa : 320 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2015 – Sayı : 29375

Sayfa

1

37

83

113

114

126

126
126

129

129
132
150

156

156

166

166

167
168
168
169

173
183
197

205

236

237
253
309

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2015/7604 Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli

Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7632 Türkiye-Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 17. Dönem Toplantısı Mutabakat

Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk

Kültür Merkezi ve İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve
Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7530 2014-2015 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Belirlenen

Kotanın Artırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve

Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Kültür ve
Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Milli Savunma ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak

Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
— Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
— Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve

Ücret Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/2)
–– Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/26)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 451)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2013/135 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2013/9660 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2014/4683 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

DÜZELTME: Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği ile İlgili

NOT: 2/6/2015 tarihli ve 29374 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
yayımlanmıştır.

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


