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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7966
Grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya tozlar nedeniyle muhtemel patlayıcı ortama sahip

yeraltı kömür ocakları ile bu tip madenlerin yerüstü tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu
sistemler hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının 24/4/2015 tarihli ve 4325 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 13/7/2015 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                             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                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             T. YILDIZ                                                       F. BİLGİN
                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2015/7969

Kastamonu İli sınırları içerisinde tesis edilecek olan ve ekli liste ile haritada adı,

kamulaştırma bilgileri ve güzergâhı gösterilen enerji nakil hattının yapımı amacıyla söz konusu

güzergâha isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının

ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)’nın

26/6/2015 tarihli ve 4122 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2015 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                             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                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             T. YILDIZ                                                       F. BİLGİN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7971
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

10/7/2015 tarihli ve 86421 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984
tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2015 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                             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                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             T. YILDIZ                                                       F. BİLGİN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7972

           Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı doğrultusunda bazı

kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli

Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/7/2015 tarihli ve 10597 sayılı yazısı

üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2015 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                             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                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             T. YILDIZ                                                       F. BİLGİN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7973

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan

malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;

Maliye Bakanlığının 14/7/2015 tarihli ve 10617 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

14/7/2015 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                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7967

Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 29/6/2015 tarihli ve 480 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2015 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                             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                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             T. YILDIZ                                                       F. BİLGİN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

13/7/2015 TARİHLİ VE 2015/7967 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI HALEN BULUNDUĞU GÖREV ATANDIĞI GÖREV

Ali DAVUTOĞLU Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Merkeze

             Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Yasemin ERALP Saraybosna Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde

             Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 
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Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/440

1 – Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Tahir

CANATAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

2/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Ali BABACAN
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/447

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

Zafer TARİKDAROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

3/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/442

1 – Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adli Tıp

Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Kenan İPEK
                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ 
BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İda-

resi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesine dair esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-

kanlığında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memurları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1)   Başkan, Başkanlıkta görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir.
(2) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli Devlet me-

murlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.
(3) Ekli cetvelde belirtilen sıralı disiplin amirliklerinden birisinin atama yapılmaması

nedeniyle boş bulunması durumunda müteakip disiplin amiri boş bulunan disiplin amirinin ye-
rine kaim olur.

(4) Birim amirinin ekli cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlanması ha-
linde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar 
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanı yürütür.
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Karayolları Genel Müdürlüğünden:

TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk

alanında bulunan veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işletme hakkı verilen veya işletmesi
devredilen, trafiğe açık tünellerde can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması,
trafik ve can güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile işletme koşullarını be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve il yolları ile otoyollar üzerindeki, tünel

kontrol merkezi olan/olmayan tünel veya grup tünelleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 32 nci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge Müdürlüğü: Karayolları Bölge Müdürlüğünü,
b) Devlet yolları: Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar

dışında kalan ve transit trafiği, illere, limanlara, tersanelere, hava alanlarına, demiryolu istas-
yonlarına, sınır kapılarına kesintisiz olarak ulaştıran ana karayollarını,

c) Erişme kontrolü: Transit trafiğe tahsis edilen karayollarında, yaya, hayvan ve mo-
torsuz taşıt ve araçların girmesinin engellenerek, ancak izin verilen motorlu taşıtların yarar-
landırıldığı, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasak olduğu, trafiğin özel bir kont-
role tabi tutulmasına ilişkin uygulamayı,

ç) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
e) Grup tünel: Karayolunun bir bölümünde ardışık olarak yer alan birden fazla sayıdaki

tünelleri,
f) İl yolları: Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında

kalan, illeri birbirine, Devlet yollarına, limanlara, tersanelere, demiryolu istasyonlarına, hava
alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan ve bir il sınırı içinde başlayıp
biten karayollarını,

g) Karayolu: Trafik akışına imkân sağlamak üzere kamunun yararlanmasına açık olan
arazi şeritleri, köprüler, tüneller, her türlü sanat yapıları, koruma yapıları ve diğer alanları,

ğ) Otoyol: Yüksek standartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız sınırlaması uygulanan,
seyahat hızı yüksek ve üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,

h) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerle yapılan/yaptırılan işlerde ta-
rafların sorumluluklarını belirleyen sözleşmeyi,

ı) Risk analizi: Belirli bir tünelin bir gün için tahmin edilen ağır vasıta sayısının yanı
sıra, trafik özellikleri, tünel uzunluğu ve tünel geometrisi gibi güvenliği etkileyen tüm proje
faktörleri ve trafik koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlanmış, öngörülebilen olumlu
veya olumsuzlukların detaylı ve çok yönlü incelenmesini,
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i) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini, 
j) Trafik hacmi:  Bir tünelde her bir motorlu taşıt bir birim olarak sayılmak üzere şerit

başına düşen yıllık ortalama günlük trafiği, 
k) Tünel: Trafik geçişine imkan sağlayan yeraltı karayolu sanat yapısını,
l) Tünel Kontrol Merkezi: Tünel veya grup tünellerin işletmesinin tam gün gerçekleş-

tirildiği istasyonu ya da tünel veya grup tünellerin işletmesinin tam gün personel bulundurma
zorunluluğu olmadan da gerçekleştirildiği,  kullanıcının veya sistemin vereceği acil durumların
sürekli personel bulunan taşra teşkilatına iletildiği istasyonu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Merkez ve Taşra Teşkilat Yapısı
Merkez teşkilat yapısı
MADDE 5 – (1) Devlet ve il yollarındaki tünel veya grup tünellerin işletmesi, Tesisler

ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı Sanat Yapıları Bakım Onarım İşletme Şubesi Müdürlü-
ğünce yürütülür.

(2) Otoyoldaki ve Devlet yolları üzerinde ücretli olan tünel veya grup tünellerin işlet-
mesi, İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünce yürütü-
lür.

Taşra teşkilat yapısı
MADDE 6 – (1) Devlet veya il yollarındaki tünel veya grup tünellerin işletmesi;
a) Kontrol Merkezi olan tünel veya grup tünellerde, Tesisler ve Bakım Başmühendis-

liğine bağlı Tünel Bakım İşletme Şefliğince,
b) Kontrol Merkezi olmayan tünel veya grup tünellerde, Tesisler ve Bakım Başmühen-

disliğindeki Tünel Bakım Onarım İşletme Mühendisinin gözetiminde ilgili Şube Şefliğince, 
yürütülür. 
(2) Otoyollardaki tünel veya grup tüneller ile Devlet yolları üzerinde ücretli olan tü-

nellerin işletmesi, İşletmeler Başmühendisliğine bağlı Bakım ve İşletme Şefliğince yürütülür.
(3) Otoyol veya Devlet yolları üzerinde Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılarak işletilen

veya özel sektör tarafından işletilen ücretli tünellerin denetimleri otoyol olan Bölge Müdür-
lüklerinde İşletmeler Başmühendisliğince, otoyol olmayan Bölge Müdürlüklerinde İşletmeler
Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tünel İşletmesi ile İlgili Görevler

Tünel işletmesinden sorumlu birimlerin görevleri
MADDE 7 – (1) Tünel işletmesinden sorumlu birimlerin görevleri şunlardır;
a) Tünellere ait nihai projelerin kopyalarını ilgili birimlerden temin ederek Tünel Bakım

İşletme Şefliklerinde veya ilgili Başmühendisliklerde bulundurmak,
b) Acil durum planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve güncel tutmak,
c) Tünellerin düzenli bir şekilde bakımını yapmak/yaptırmak, kontrol etmek ve denet-

lemek, ayrıca uygun güvenlik şartlarını düzenlemek,
ç) Acil hizmet eğitimi ve donanımı için kurumsal ve acil durum planlarının devreye so-

kulmasını sağlamak,
d) Acil bir durumda, tünel veya grup tünellerin derhal kapatılması dahil diğer hususların

yöntemlerini tanımlamak,
e) Gerekli risk azaltma önlemlerini uygulamak/uygulattırmak,
f) Tünel bakım işletme usul ve esaslarını belirlemek.
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Risk analizi
MADDE 8 – (1) Risk analizi, gereken durumlarda, işlevsel olarak tünel işletmesinden

sorumlu yönetim biriminden bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülür. Risk analizinin içeriği
ve sonuçları, ilgili Tünel Bakım İşletme Şefliğine, Tünel Bakım İşletme Şefliği olmayan yer-
lerde ise ilgili Başmühendisliğe gönderilir. 

(2) Hazırlanan risk analizi, ilgili Başmühendislik tarafından değerlendirilerek, ilave gö-
rüş ve öneriler ile birlikte önce Bölge Müdürlüğüne, sonra da Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Raporlama
MADDE 9 – (1) Karayolu kullanıcılarının güvenliğini açıkça etkileyen tünellerdeki

yangınlar ve kazalar ile bunların sıklığı ve bu tür olayların nedenleri hakkında her ay ilgili
Tünel Bakım İşletme Şeflikleri, Tünel Bakım İşletme Şefliği olmayan yerlerde ilgili Başmü-
hendislik tarafından rapor hazırlatılır, hazırlanan bu raporlar, ilgili Tünel Bakım İşletme Şefli-
ğince, Tünel Bakım İşletme Şefliği olmayan yerlerde ilgili Başmühendislikçe değerlendirilir,
güvenlik hizmetlerinin ve önlemlerinin gerçek rolü ve etkinliği hakkında bilgi temin edilir. Ra-
porlama aylık olarak düzenlenir ve her yılın Aralık ayında taşra teşkilatı tarafından Genel Mü-
dürlüğe gönderilir.

Protokol
MADDE 10 – (1) Tünellerden diğer kurum ve kuruluşlar tarafından geçirilmek istenen

tesisler ile ilgili yapılacak protokoller, ilgili genelgeler ve protokol düzenleme esasları doğrul-
tusunda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik Önlemleri

Tünellerde alınacak güvenlik önlemleri
MADDE 11 – (1) Tünel güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki önlemler alınır:
a) Tünelden geçen trafiğin sürekli ve güvenli bir şekilde akışı sağlanır.
b) İşletme ve acil durum hizmetleriyle ilgilenen personel gerekli eğitimlere tabi tutulur.
c) Acil durum senaryoları farklı olaylar için hazırlanır ve bütün tünellerde bulunur. Ay-

rıca tatbikatlar ile senaryoların işleyişi ve etkinliği izlenir.
ç) Önceden planlanmış yapım veya bakım çalışmaları nedeniyle şeritlerin tamamen veya

kısmen kapatılması, daima tünelin dışından başlatılır. Değişken mesaj işaretleri, ışıklı trafik
cihazları ve mekanik bariyerler bu amaç için ilave olarak kullanılabilir.

d) Ciddi bir kaza veya olay durumunda, ilgili tünelin bütün tüpleri trafiğe kapatılır, içe-
ride kalan araçların en kısa yoldan tahliyesi sağlanır. Tünel dışındaki ve tünel içindeki trafiğin
mümkün olan en kısa zamanda durdurulabilmesi için sadece tünel girişlerindeki ve aynı za-
manda varsa tünelin içindeki değişken trafik işaretleri, ışıklı trafik işaret cihazlarının ve meka-
nik bariyerlerin eşzamanlı harekete geçirilmesi ile bu durum gerçekleştirilir. Bu sistemlerin ol-
madığı tünellerde trafiğe kapatma işlemi uygun bir şekilde yapılır. Trafik, durumdan etkilen-
memiş araçların tüneli hızlı bir biçimde terk edebilmesinin sağlanacağı şekilde yönlendirilir.

(2) Acil durum hizmetlerine erişme süresi yapılacak tatbikatlar ile ölçülerek belirlenir,
tünelde olayın meydana gelmesi halinde acil durum hizmetlerine erişme süresi belirlenen sü-
relerden uzun olmaz. Yıllık Ortalama Günlük Trafik sayısı 2000’in üzerinde olan iki yönlü tü-
nellerde, tünelin iki ucuna acil hizmetlerin yerleştirilme gereksinimi 8 inci madde uyarınca,
bir risk analizi ile belirlenir ve bu hizmetlerden mümkün olanları Genel Müdürlüğün onayı ile
gerçekleştirilebilir.
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Alternatif güzergahlar ve gabariler

MADDE 12 – (1) Tünel girişlerinde gabariler ve alternatif güzergahlarla ilgili aşağıdaki

önlemler alınır:

a) Tünellerin yatay ve düşey gabarileri belirlenir ve tünele girmeden önce mekanik veya

elektronik gabari sistemleri ile gabarisi yüksek araçların tünele girmesini engellemek için tünel

kullanıcıları, kolay erişilebilir bilgi sistemleri aracılığıyla en uygun alternatif güzergah ve tünel

gabarisi hakkında bilgilendirilir.

b) Tünelin uzun veya kısa süreli kapatılması durumunda araçların tünele girmesini en-

gellemek için tünel kullanıcıları, kolay erişilebilir bilgi sistemleri aracılığıyla en uygun alternatif

güzergah hakkında bilgilendirilir.

c) Söz konusu alternatif güzergah, acil durum planlarının bir bölümünü oluşturur. 

Tehlikeli maddeler

MADDE 13 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçların tünellerden geçişleri 24/10/2013

tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşın-

ması Hakkında Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda sağlanır.

(2) Tünelin, tehlikeli madde taşıyan araçların geçişine yasaklanması durumunda, tü-

nelden önceki mümkün olan son çıkıştan önce ve tünel girişlerinde mevzuat uygulanarak sü-

rücülerin alternatif güzergaha yönlendirilmeleri için uygun trafik levhaları yerleştirilir.

Hız ve takip mesafesi

MADDE 14 – (1) Tünel kullanıcıları, uygun hız ve güvenli takip mesafesi hakkında

bilgi levhaları, ışıklı işaret cihazları ile tünele girmeden önce bilgilendirilir.

(2) Ayrıca bir kısıtlama yoksa, taşıtların tünel içindeki maksimum hızı, Devlet ve il yol-

larında 80 km/saat, otoyollarda 90 km/saat’dir. Bu durumda taşıtlar arasındaki minimum takip

mesafesi Devlet ve il yollarında 40 metre, otoyollarda 50 metre, ağır taşıtlar içinse bu mesafe

iki katıdır.

(3) Tünelde trafiğin durması halinde, karayolu kullanıcıları önlerindeki araç ile arala-

rında olması gereken minimum 5 metrelik mesafeyi, tehlike anındaki ani duruş nedeniyle müm-

kün olmayan durumların haricinde korur. Otomasyon sistemlerinde kamu anons sistemi, ışıklı

işaret ve bilgi levhası sistemleri olan tünellerde tünel kullanıcılarına bu hususta uyarı ve bilgi-

lendirme yapılır. 

Uyulması gereken kurallar

MADDE 15 – (1) Tünellerdeki güvenliğe ilişkin bilgilendirme faaliyetleri düzenli ola-

rak yapılır. Bu bilgilendirme faaliyetleri, özellikle taşıtın arızalanması, trafik sıkışıklığı, kazalar

ve yangınlar başta olmak üzere, karayolu kullanıcılarının tünele yaklaşırken ve tünel içinde

araç kullanırken uyması gereken kuralları kapsar.

(2) Mevcut güvenlik ekipmanına ilişkin bilgileri içeren, tünellerde uyulması gereken

kurallara ait bilgilendirme amaçlı broşürler tünellerden önceki dinlenme alanlarında, trafiğin

durduğu zaman tünel girişlerinde veya internette bulundurulur. 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana

Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir:

“(2) Öğretim elemanı hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mah-

sus olmak üzere en az iki hafta, en çok üç ay olabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Geçici Ku-

rul” tanımı ile “Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” tanımı yürürlükten

kaldırılmış, “Meslek Mensubu”, “Mesleki Faaliyet” ve “Ruhsat” tanımları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri,”

“Mesleki Faaliyet: Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir un-

vanı ile faaliyette bulunmayı,”

“Ruhsat: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer

alan “serbest muhasebeci ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca mevzuata uygun olarak

Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı ol-

masalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır. Oda üyele-

rinden; bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyan-

namesindeki mesleki kazancının, şirket ortağı olanlar ise dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan

edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1'ini nispi aidat olarak öderler. Aidatların

ödeme zamanları ile konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında geçen “Maliye

ve Gümrük Bakanlığı’nın” ibaresi “Maliye Bakanlığı’nın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “serbest

muhasebeci ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest

Muhasebecilik ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest

Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tabela asılması

Madde 39 – Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir.

Tabela asılması halinde;

a) Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu

unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, in-

ternet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin

dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf

ve benzerlerine yer verilemez.

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve so-

yadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması

zorunludur.

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna

ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine

birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz.

ç) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli

Mm logosunun kullanılması zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 41 – Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri söz-

leşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara

iletmek zorundadırlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “serbest

muhasebeci ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Devlet

Memurlarına” ibaresi “kamu görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda-

ları Yönetim Kurulları yürütür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler
Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Di-
siplin Yönetmeliğinin adında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanun” ve “Meslek
Mensubu”, tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununu,”

“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“e) Mevzuata aykırı tabela kullanılması”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “Serbest Muhasebecilerin ve” ibaresi, (d) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi,
(p) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci ve” ibaresi ile (q) bendi yürürlükten kaldırılmış,
(ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (z) bendi eklenmiştir.

“ş) Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek men-
suplarının işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan
meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ay-
rıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterile-
rine hizmet vermeleri,”

“z) Bu Yönetmelikte yer almayan, 3568 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulu-
nulması ve Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına
uyulmaması.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g)
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve
Serbest Muhasebecilik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ser-
best muhasebeci,” ve “serbest muhasebeci ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “kesilir.”
ibaresi “durur.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununda” ibaresi “Ceza Muhakemesi Kanununda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Devam eden disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce odalarda 9 uncu mad-

denin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentleri uyarınca başlatılan ve devam eden disiplin so-
ruşturma ve kovuşturmaları kapatılır. Bu dosyalar çalışanlar listesinden ve meslek kütüğünden
silmeyi gerektiren hallerin oluşup oluşmadığı yönünden, oda yönetim kurullarınca incelenir
ve karara bağlanır.”

“Serbest muhasebecilere ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapanlar ile Serbest Mu-

hasebecilik stajına devam edenler, bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşa-

virler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler
Odaları Birliğinden:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

ODALARI VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODALARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinde, Yeminli Mali Müşavirler Odalarında, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve TÜRMOB ile Odaların bağlı kuruluş ve iktisadi
işletmelerinde çalıştırılan personelin işe başlamalarını, hizmet koşullarını, niteliklerini, ilerleme
ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ödüllendirilmelerini, işlerine
son verilmelerini, ücretlerini, sosyal haklarını ve diğer özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Ye-

minli Mali Müşavirler Odaları Birliğinde, Yeminli Mali Müşavirler Odalarında, Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve TÜRMOB ile Odaların bağlı kuruluş ve iktisadi iş-
letmelerinde belirsiz süreli ve sürekli iş sözleşmesi ile çalışan tüm personeli kapsar. Belirli
süreli veya süreksiz iş sözleşmesi ile çalıştırılacak personelin iş koşulları, özlük hakları, bu
Yönetmeliğin hangi hükümlerine tabi olacakları gibi hususlar, İş Kanununa uygun olarak dü-
zenlenecek bireysel iş sözleşmesinde belirtilir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının
(l) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İş Kanunu: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu,
b) İşveren: TÜRMOB ile Odaları ve bunların bağlı kuruluş ve iktisadi işletmelerini,
c) Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Kanununu,
ç) Oda: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Oda-

larını,
d) Personel: İşveren tarafından hizmetin gereği olarak belirsiz süreli ve sürekli iş akdi

ile istihdam edilen kişileri,
e) TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliğini,
f) Yönetim Kurulu: Odalarda oda yönetim kurulunu, TÜRMOB’da Birlik Yönetim Ku-

rulunu,
ifade eder.
Personel politikası ve temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Personel politikasının dayandığı temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün personelin kendi kişiliğine ve diğer personelin kişiliğine saygılı olması esastır.
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b) Bütün personele, liyakatine göre eşit ve adil çalışma şartları ile yetişme ve gelişme
imkanları sağlanır.

c) İmkanlar ölçüsünde başarılı personel teşvik edilir, ödüllendirilir, bilgi ve görgülerinin
arttırılması fırsatı verilir.

ç) İmkanlar ölçüsünde yapılan işin niteliğine uygun, emin, rahat ve verimi artırıcı ça-
lışma ortamı ve şartları sağlanır.

d) Personeli ilgilendiren konularda ilgilinin zamanında haberdar edilmesi, görüşlerini
işverene kolayca bildirmesi için gerekli haberleşme yöntemleri geliştirilir.

e) İşveren, personelin kişiliğine saygılı olur ve haklarını korur.
f) İşe alımlarda liyakatin yazılı ve/veya sözlü sınavla ölçülmesi esastır.

İKİNCİ BÖLÜM
Personelin İşe Alınması

İhtiyacın tespiti
MADDE 6 – (1) İş yükü, verimli çalışma şartları, ekonomik ve fiziki imkânlar ile sair

hususları gözeterek personel ihtiyacını tespit etmek, çalıştırılacak personelin özel niteliklerini
belirlemek ve istihdama karar vermek, yönetim kurulunun görev ve yetkisindedir.

İlan ve ön inceleme
MADDE 7 – (1) Personele ihtiyaç duyulan bir görev için ilk olarak, iş için gerekli va-

sıfları belirten bir iş ilanı verilir. İlanın yazılı veya görsel basın yoluyla yahut internet kanalıyla
yapılması mümkündür.

(2) İşe alım konusunda müracaatta bulunan adayların istenen niteliklere sahip olup ol-
madıkları bir ön incelemeden geçirilir, görüşmeye çağırılacak ve/veya sınava tabi tutulacak
olanlar belirlenir.

Görüşme veya sınav
MADDE 8 – (1) İlk inceleme sonucu iş için gerekli nitelikleri taşıdıkları tespit edilen

adaylar mülakata çağrılır. İşe başlatılacağı görevle ilgili olarak yapılacak görüşme ve/veya
sınav sonunda uygun görülenlerin, referans kontrolü yapılır. Bu işlemler sonucu işe alımına
karar verilen adaylarla bu Yönetmelik hükümlerine göre istihdam edilmek üzere sözleşme im-
zalanır.

İşe alınacak personellerde aranacak genel şartlar
MADDE 9 – (1) İşe alınacaklarda aranan genel şartlar şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Gerek duyulan konularda Yönetim Kurulunun

kararı ile yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir),
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) İş Kanununun 30 uncu maddesi saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suç ve cezalardan mahkûmiyeti bulunmamak,
d) İşe alınacağı sırada askerlikle ilişkisi bulunmamak,
e) Görevin gerektirdiği eğitim düzeyine sahip olmak,
f) Resmi dairelere, kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulun-

mamak.
İşe alınacaklardan istenecek belgeler
MADDE 10 – (1) İşe alınacaklardan istenilecek belgeler şunlardır:
a) Başvuran adayın el yazısı ile doldurulmuş iş başvuru formu,
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b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

c) Adli durum yazılı beyanı,

ç) Öğrenim veya uzmanlık durumunu gösteren belgenin aslı veya aslının ibrazı şartıyla

örneği,

d) İşi yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair sağlık raporu,

e) Askerlik durumunu gösteren belge,

f) Aile durum bildirimi,

g) Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınan hizmet belgesi,

ğ) Altı adet fotoğraf (4x6 boyutlarında),

h) Gerek görülen diğer belgeler.

İşe başlama süresi

MADDE 11 – (1) İşe alınan personelin, geçerli bir mazereti olmadıkça, kendisine ya-

pılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlaması şarttır. Belirtilen süre içinde görevine

başlamayanların işe alımı yapılmaz. Mazeretini önceden bildirenlerden bu özrü kabul edilen-

lerin işe başlama süresi uzatılabilir.

Deneme süresi

MADDE 12 – (1) İşe alınan personel iki aylık deneme süresine tabi tutulur. Deneme

süresi içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler. Çalışılan

günler için personelin ücret ve diğer hakları saklıdır.

(2) Deneme süresi sonunda yapılan değerlendirme sonucu işe devamına karar verilen-

lerin deneme süresi kaldırılır. İşe devamında yarar görülmeyenlere durum tebliğ edilir ve işve-

renle ilişikleri kesilir.

Hizmet içi eğitim

MADDE 13 – (1) Personel işe alındıktan sonra işyerinde ve işyeri dışında eğitime tabi

tutulabilir. Bu eğitimler kurs, seminer, işbaşı eğitimi ve benzeri biçiminde olur. Personelin eği-

tim programlarına devamı zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme

Görevde yükselme

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme, yetki ve sorumluluk bakımından daha üst bir gö-

reve geçmektir.

Yükselme şartları

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme için gerekli şartlar şunlardır:

a) Daha üst bir pozisyonda istihdam ihtiyacının bulunması,

b) Bu ihtiyacın kurum içinden bir personelle giderilmesinin Yönetim Kurulunca uygun

görülmesi,

c) Personelin üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe, bu görev için belirlenen

özelliklere sahip olması,

ç) Daha önceki çalışmalarında olumsuz bir davranışının bulunmaması ve bulunduğu

görevdeki performansının iyi olması.

Yer değiştirme

MADDE 16 – (1) Yer değiştirme; personelin aynı veya başka bir birimdeki göreve hiz-

met gereği veya kendi isteğiyle getirilmesidir.
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Hizmet gereği yer değiştirme
MADDE 17 – (1) Hizmet gereği yer değiştirmede personelin onayının alınması gerekli

değildir. Ancak, bu şekilde yer değiştirme yapılırken personelin görüşü alınır. Yer değiştirme
işlemi sağlık, kişisel durumlar, personelin eğitimini aldığı iş dışında başka bir serviste görev-
lendirilmesi gibi nedenlerle personeli olumsuz etkileyecek ise, bu mazeretler işveren tarafından
dikkate alınır ve zorunlu durumlar dışında yer değiştirme yapılmaz.

(2) Hizmet gereği yer değiştirme işlemi;
a) İşgücü ihtiyacındaki değişmelerin karşılanması,
b) Çeşitli servislerde denenen yeni personelin yeteneklerine göre en uygun işlere veril-

mesi,
c) Üst görevlere yükselmeye aday olanların farklı hizmetlerde görevlendirilmeleri su-

retiyle işyerini çeşitli yönleriyle tanımaları,
ç) Aynı yerde uzun süre çalışma nedeniyle başarıları azalanların verimliliğinin artırıl-

ması 
için yapılır.
İsteğe bağlı yer değiştirme
MADDE 18 – (1) Personelden başka bir birimde daha verimli olacağı düşüncesinde

olanlar, başka birimlerde ihtiyaç görülen hizmetlerde çalışmak için başvuruda bulunabilirler.
Yapılacak değerlendirme neticesinde bu değişikliğin personelin ayrılacağı birimin çalışma dü-
zenini bozmayacağı ve yeni görev yapacağı birimin işleyişi açısından faydalı olacağı sonucuna
varılır ise yer değiştirme işlemi yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Ödev, Yükümlülük ve Sorumlulukları

Personelin genel sorumluluğu
MADDE 19 – (1) Personel görevini yaparken gereken gayret ve basireti göstermekle,

verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmakla, işverenin yararlarını ön planda tutmakla, mev-
zuata ve amirleri tarafından verilen talimatlara uygun hareket etmekle yükümlüdür. Personel
yetki aşımında bulunamaz ve aksine davranışlardan sorumludur.

Hasar ve zarardan sorumluluk
MADDE 20 – (1) Personel, görevini dikkatle ve özenle yerine getirmek zorundadır.

Personel, kendi kusuru ile sebep olduğu hasar, kayıp ve zarardan hukuki bakımdan sorumludur.
Yarar sağlama yasağı
MADDE 21 – (1) Personel, görevini yapma veya yapmama karşılığı, hiç kimseden her-

hangi bir şekilde yarar sağlayamaz. İşveren ile iş ilişkisi olan iş sahiplerinden hediye veya borç
para alamaz ve bunların kefaletini kabul edemez.

Devir teslim zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamak

zorunda olduğu para veya para hükmündeki değerler ile resmi belgeleri, basılı kâğıt, araç ve
gereçleri vekiline veya kendinden sonra gelen personele teslim etmekle yükümlüdür. Devir ve
teslim zorunluluğuna aykırı davranılmasından dolayı işverenin uğrayacağı zararlardan, buna
neden olanlar hukuki bakımdan sorumludurlar.

Giyim kurallarına uyma
MADDE 23 – (1) Personelin giyimi yapılan işin niteliğiyle ve işyerinin kamu kurumu

niteliğinde meslek kuruluşu olması özelliğiyle bağdaşmalı; temiz, özenli, düzgün olmalıdır.
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Sır saklama
MADDE 24 – (1) Personeller, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa ede-

mezler.
(2) Ancak, konusu suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.

Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır. Tanıklık,
sırrın ifşası sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Süreleri

Normal çalışma süresi
MADDE 25 – (1) Haftalık en fazla çalışma sürelerinin tespitinde İş Kanunu hükümleri

uygulanır. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde
bölünerek uygulanır.

(2) Yönetim Kurulu işe başlama ve bitirme saatlerini düzenlemeye yetkilidir. Yönetim
Kurulu tarafından bu konuda yapılan değişiklikler uygulanmaya başlanmadan önce personele
duyurulur.

Fazla çalışma ve ücreti
MADDE 26 – (1) Fazla çalışma, İş Kanunu uyarınca normal çalışma süresini aşan ça-

lışmalardır. Personele gerekli görülen hallerde genel hükümler çerçevesinde çalışma süreleri
dışında fazla çalışma yaptırılabilir. Personel, işveren tarafından uygulanacak fazla çalışma prog-
ramına uymak zorundadır. Fazla çalışma ücretinin ödenmesinde İş Kanunu hükümleri uygula-
nır.

Ara dinlenmeler
MADDE 27 – (1) Personele günlük çalışma süresi içinde öğle yemeği için bir saat ara

dinlenmesi verilir. Ara dinlenmesi aralıksız kullandırılır. Personele, işin gereğine göre nöbetleşe
ara dinlenmesi yaptırılabilir. Ara dinlenme süresi normal çalışma süresinden sayılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
İzinler

Yıllık ücretli izin uygulamasının usul ve esasları
MADDE 28 – (1) Yıllık iznin kullanımında aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Deneme süresi dâhil, işyerindeki hizmet süresi bir yılı geçen her personel yıllık ücretli

izin kullanma hakkına sahiptir.
b) Bir yıllık hizmet süresi dolmayan personel yıllık izne çıkarılmaz. Ancak mazereti

olan personele, gelecek yıl izninden mahsup edilmek kaydıyla ve bir defaya mahsus olmak
üzere azami 7 (yedi) güne kadar yıllık izin verilebilir.

c) İzin sürelerinin genel olarak bölünmeden tek seferde kullanılması esastır. Ancak per-
sonelin talebi ve işverenin uygun görmesi ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en
çok üçe bölünebilir.

ç) Yıllık izinlerin ait olduğu yılda kullanılması esastır.
d) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen izin süreleri işgünüdür.
Yıllık ücretli izin süresi
MADDE 29 – (1) İşyerinde geçen hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört gün,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gün,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gün,
yıllık ücretli izin verilir. Elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin

süresi yirmi günden az olamaz.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler asgari süreler olup, bu sürelerin iş sözleşmesi yahut
Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak Yönerge ile artırılması mümkündür.

Yıllık iznin kullanılması
MADDE 30 – (1) Personel hak ettiği yıllık ücretli iznini; işyerinin ve işin gereklerine

göre belirtilen tarihlerde kullanır. Yıllık ücretli izin, personelin bağlı olduğu bölümün işleyişini
devam ettirecek şekilde bölüm personeli arasında nöbetleşe olarak ve işin aksamayacağı şekilde
kullanılır. Ancak, personelin izni kullanmak istediği tarih olanaklar elverdiği ölçüde göz önünde
tutulur.

Mazeret izni
MADDE 31 – (1) Her personele ücretli yıllık izninden başka, belgelenmek şartıyla

yılda 7 işgününe kadar ücretli mazeret izni verilebilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen izin süresinin aşılıp aşılmadığına ve hizmet süresine ba-

kılmaksızın, personele aşağıdaki hallerde ve karşılarında gösterilen sürelerle ücretli mazeret
izni verilir.

a) Eşinin doğumunda 3 işgünü,
b) Çocuğunun evlenmesi halinde 2 işgünü,
c) Evlenen personele 3 işgünü,
ç) Ana, baba, eş, kardeş veya çocuklarının vefatı halinde 5 işgünü.
Hastalık izni
MADDE 32 – (1) Personele, resmi sağlık mercilerinin veya tedavi maksadıyla gönde-

rildiği sağlık kurumlarının veya doktorların raporlarına dayanılarak ücretsiz hastalık izni verilir.
Hastalık izni için rapor ibrazı şarttır.

Askerlik izni
MADDE 33 – (1) Muvazzaf askerlik hizmeti için işten ayrılan personel hakkında İş

Kanunu hükümleri uygulanır. Askerlik dönüşü istemi halinde boş yer varsa o kadroya, yoksa
ilk boşalacak kadroya yerleştirilir. Yedek olarak silâhaltına alınan personel terhis edilinceye
kadar ücretsiz izinli sayılır. Bu süre yılda 90 günü aşamaz.

Ücretsiz izin
MADDE 34 – (1) İdari izinler dışında, geçerli özür bildiren personele, altı ayı geçme-

mek şartıyla Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmek ve 35 inci madde hükmü saklı kalmak
koşulu ile ücretsiz izin verilebilir.

Doğum ve süt izni
MADDE 35 – (1) Kadın personele doğumdan önce ve sonra sekizer hafta olmak üzere

toplamda 16 hafta ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelikte bu sürelere ikişer hafta ilave edilir.
Doğum yapan personele, doğumdan sonra çocuğuna süt verebilmesi için bir yıl süre ile günde
bir buçuk saat süt izni verilir.

İşlemlerin yürütülmesi
MADDE 36 – (1) İzin süresince personelin öteki özlük hakları devam eder. Şu kadar

ki; personele çalışma karşılığı ödenen günlük yol ve yemek ücreti, izinli olunan günler için
ödenmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal ve Ekonomik Haklar

Ücret
MADDE 37 – (1) Ücret, bir aylık çalışmaları karşılığında personele ödenen paradır.

Ücretler olağanüstü haller dışında her ayın son günü ödenir. Ödemenin son gününün tatil gü-
nüne rastlaması halinde ücret, tatili takip eden ilk işgünü ödenir.
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İşe ilk girişte verilecek ücret
MADDE 38 – (1) İlk defa işe alınan personelin başlangıçtaki ücreti, öğrenim durumuna,

bilgisine, tecrübesine, yapacağı hizmetin niteliğine ve daha önceki çalışma durumlarına bakı-
larak tespit edilir.

Ücret artışı
MADDE 39 – (1) Personelin ücretine, işverenin bütçe artış oranından aşağı olmamak

şartıyla, her yıl bir defa Yönetim Kurulu tarafından zam yapılır. Zam oranı personelin perfor-
mansına göre belirlenir.

Sosyal haklar
MADDE 40 – (1) Personele yapılacak sosyal yardımlar ve ödemeler, iş yeri uygula-

maları da dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hizmet Akdinin Sona Ermesi

Belirli süreli hizmet akdi
MADDE 41 – (1) İşyerlerinde belirli süreli hizmet akdine dayanarak çalışan sözleşmeli

veya geçici personelin iş ilişkisi, hizmet akdinde aksi belirtilmedikçe, öngörülen sürenin biti-

minde, taraflarca fesih beyanında bulunmaya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. İş Ka-

nununun 24 üncü ve 25 inci maddeleri saklıdır.
Belirsiz süreli hizmet akdi
MADDE 42 – (1) İş Kanununun 24 üncü ve 25 inci maddeleri saklı kalmak kaydıyla,

işveren veya personel, belirsiz süreli hizmet akdini İş Kanunun 17 nci maddesine uyarak
feshedebilir.

(2) İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan personel için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından

başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan personel için, bildirimin diğer tarafa

yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan personel için, bildirimin diğer tarafa

yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş personel için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından

başlayarak sekiz hafta sonra,
feshedilmiş sayılır.
(3) Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat

ödemek zorundadır. Süre, bildirimin karşı tarafa yapılmasıyla başlar.
(4) İşveren veya personeli, belirsiz süreli hizmet akdini bildirim sürelerine ait ücreti

peşin ödemek suretiyle de feshedebilir. Bireysel hizmet akitlerindeki özel hükümler saklıdır.
DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin İşlemleri
Disiplin cezaları
MADDE 43 – (1) Yaptığı işin vakar ve onuruna, bu Yönetmelikte düzenlenen sorum-

luluklara aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak
yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan personel hakkında,
işin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin
cezaları uygulanır.
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Disiplin uygulamaları

MADDE 44 – (1) TÜRMOB personelinin disiplin işlemleri, 11/6/1990 tarihli ve 20545

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli

Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde, Yeminli Mali Müşavirler

Odaları personelinin disiplin işlemleri 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde, Serbest Mu-

hasebeci Mali Müşavirler Odaları personelinin disiplin işlemleri Serbest Muhasebeci Mali Mü-

şavirler Odaları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yürü-

tülür.

ONUNCU BÖLÜM

Personel Özlük Dosyası ve Performans Değerlendirmesi

Özlük dosyası

MADDE 45 – (1) Her personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada; 10 uncu mad-

dede gösterilen belgelerle, işe başlama, yükselme, yer değiştirme, izin, ödül ve benzeri ile ilgili

olurlar, yazışmalar, disiplin evrakları, başka kuruluşlardan gelen yazılar, göreve ilişkin mah-

keme kararları ve personelin şahsı ile ilgili her türlü haberleşmeler bulunur.

Performans değerlendirmeleri

MADDE 46 – (1) Performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu değer-

lendirmelerin personelin durumuna etkileri Yönerge ile düzenlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplu iş sözleşmesi

MADDE 47 – (1) Toplu iş sözleşmesi hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerinin çe-

lişmesi halinde, toplu iş sözleşmesinin personel lehine olan hükümleri tatbik edilir.

Yönerge ile düzenleme

MADDE 48 – (1) TÜRMOB ve Odalar, bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek,

Yönetmelikte atıf yapılan hususları düzenlemek ve hüküm bulunmayan hallerde gerekli dü-

zenlemeleri yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yönerge çıkartabilirler.

Uygulama

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Serbest Mu-

hasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin, Yeminli

Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yö-

netmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri tatbik edilir.

Mevcut personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce işe başlatılan

personel hakkında, bu Yönetmeliğin iş sözleşmesine ve eklerine uyumlu olmayan hükümleri

uygulanmaz, hüküm bulunmayan durumlarda iş sözleşmesi ve eklerindeki hükümler tatbik

edilir.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Odalarda Oda Yönetim Kurulları,

TÜRMOB’da Birlik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Geçici Kurul” tanımı
yürürlükten kaldırılmış ve “Ruhsat” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ruhsat: Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı ol-

masalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır. Oda üyele-
rinden; bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyan-
namesindeki mesleki kazancının, şirket ortağı olanlar ise dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan
edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1'ini nispi aidat olarak öderler. Aidatların
ödeme zamanları ile konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında geçen “Maliye
ve Gümrük Bakanlığı’nın” ibaresi “Maliye Bakanlığı’nın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ge-
çen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibaresi “Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest
Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tabela asılması
MADDE 40 – Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir.
Tabela asılması halinde;
a) Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu

unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, in-
ternet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin
dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf
ve benzerlerine yer verilemez.

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve so-
yadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması
zorunludur.

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna
ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine
birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz.

ç) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli
Mm logosunun kullanılması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri

sözleşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları
odalara iletmek zorundadırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Geçici
Kurul’a (Birliğe)” ibaresi “Birliğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Devlet
Memurlarına” ibaresi “kamu görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetim

Kurulları yürütür.
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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hak-
kında Yönetmelikte belirtilen alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin

Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluşlar hak-
kında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin

Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BKÖP: Büyük kaza önleme politikasını,
b) BKÖP Belgesi Formatı: 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Ek-1’inde be-
lirtilen biçim ve genel kurallardan ilgili olanları dikkate alınarak hazırlanan ve bu Tebliğin
ekinde belirtilen BKÖP belgesinde bulunması gerekli bilginin, belirtilen başlık ve numaralara
göre sıralamasını içeren belge düzenini,

c) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,
ç) Yönetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler

İşletmecinin büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğin ekinde yer alan bil-

gileri içeren ve BKÖP belgesi formatına göre büyük kaza önleme politika belgesi hazırlar veya
hazırlatır.

(2) Hazırlanan BKÖP belgesinin her sayfası işletmeci veya işletmecinin yasal vekili
tarafından paraflanır, son sayfası ıslak/elektronik imza ile imzalanır ve imza sirkülerinin bir
kopyası belge ekine konur. BKÖP belgesini imzalayan kişinin işletmeci tarafından yetkilendi-
rilmiş olması durumunda bu kişiye ait yetki belgesi de BKÖP belgesine eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre

ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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DÜZELTME

25/07/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapıl-

masına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “N2” ibaresi, Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığının 30/07/2015 tarihli ve 25269672-010.99/2420 sayılı yazısına istinaden

“N1” şeklinde düzeltilmiştir. 
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YARGI İLÂNLARI 

Marmara Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2010/74 

Mahkememizde tehdit ve hakaret suçlarından açılan kamu davasında Halil İbrahim ve 

Nuran oğlu, 13/07/1958 KOZLU doğumlu, ZONGULDAK, MERKEZ, Kozlu Taşbaca Mah/köy 

nüfusunda kayıtlı 28613513076 T.C. Kimlik nolu sanık Ayhan Kudu'nun hakaret ve tehdit 

suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir. 

İş bu hüküm, Ali ve Fatma kızı, 30/03/1957 VAKFIKEBİR doğumlu, ZONGULDAK, 

MERKEZ, Kozlu Taşbaca Mah/köy nüfusunda kayıtlı 4659644842 T.C. Kimlik nolu katılan 

Gülendam Rohrmann'a ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 

5271 s. CMK'nun 268. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen temyiz edilmediği 

taktirde kesinleşmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur. 6637 

—— • —— 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/2115 

Karar No : 2015/1221 

Sanık : MUHAMMED SALİH-Abdullah ve Faddum oğlu 01.03.1984 Halep 

D.lu. Suriye Halep Eterip köyü nüf. kayıtlı olup, Etarip Kasabası 

Şeyhali Köyü Halep Suriye adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç Yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 24/06/2014 

Karar Tarihi : 24/06/2015 

Kanun Maddesi : 5607 S.Y’nin 3/11, 5237 S.Y. 62/1, 52/2 52/4, 51/1, 51/3 51/7 53/1 

Verilen Ceza : Erteli 1 yıl 11 ay 10 Gün hapis 1000 TL. Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, kaçak eşyaların müsaderesine, 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan talihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, vasat bir başvuru olmadığı takdirde 

kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 6641 
 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 

 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1644 

Karar No : 2015/476 

Sanık : MUHANNED OURABİ, Muhanned ve Fatin oğlu, 25/01/1984 D.lu. 

Suriye İdlip nüfusuna kayıtlı olup, Anayazı köyü Merkez/Hatay 

adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç Yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 05/11/2013 

Karar Tarihi : 10/03/2015  

Kanun Maddesi : 5607 S.Y. 3/11, TCK. 62, 52/2, 54 

Verilen ceza : 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 1660,00 TL. Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, kaçak eşyaların müsaderesine 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 

kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 5821 

————— 
Esas No : 2013/121 

Karar No : 2015/1055 

Sanık : NABIL ZAIN -Omar ve Watfa oğlu, 14/01/1980 İdlip D.lu. Suriye 

İdlip nüfusuna kayıtlı olup, Hazzano Mahalledi İdlip Suriye 

adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç Yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 14/01/2013 

Karar Tarihi : 03/06/2015 

Kanun Maddesi : 4733 S.Y.'nın 5752 say. yas. ile değişik 8/4 mad. TCK. 62, 52/2, 

51/1, 51/3, 53/1 

Verilen ceza : 1 yıl 8 ay hapis, 80 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

kaçak eşyaların müsaderesine 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde 

kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 5822 



4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNELERİNİN 

İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/97583 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

24159/Merkez/ERZİNCAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 446 - 223 95 00 (4 Hat)  0 446 - 223 91 67 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Seyyar Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme 

makinelerinin işletilmesi ± % 20 toleranslı 373.000 Ton 

pancar boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı işi. 
 

b) Yapılacağı Yer 

/Yerleri 

Merkez Bölgesi Fabrika 

Kantarı 
4 Adet Elekt. Makine ile 236.000 Ton 

Altınbaşak Kantarı 
1 Adet Elektirikli Makine 

ve 1 Ad Dizel ile 
63.000 Ton 

Kelkit Bölgesi Kantarı 1 Ad Dizel Makine ile 4.500 Ton 

Suşehri Akıncılar Kantarı 2 Adet Dizel Makine ile 45.500 Ton 

Suşehri Bölgesi Karaağaç 

Kantarı 
1 Adet Dizel Makine ile 24.000 Ton 

 TOPLAM 373.000 Ton 
 

c) İşin süresi : Fabrika Kampanya Süresi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 14.08.2015 Cuma Günü Saat 14:00 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede 

belirtilmiştir. 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.1.1. İş Deneyim Belgeleri: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak 

ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

kabul işlemleri tamamlanan 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
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4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loder, ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. 

6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis 

binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle 

yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır 

bulunmaları gereklidir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 7010/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 7,43 TL ile en çok 66.058,83 TL arasında değişen; 12/08/2015 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,74 TL, en çok 6.605,88 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Cep Telefonu Kulaklığı, Şarj cihazı , Muhtelif Giyim Eşyası, 

Muhtelif Araba Parçaları, Fincan Takımı, , Muhtelif Cep Telefonu Aparatı, Muhtelif Kol Saati, 

Pencere Kasası ,Pencere Kanadı Kapı, Kapı Kasası , Baz Yağı ..... vb. cinsi 40 grup eşya; açık 

artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN 

adresindeki ihale salonunda 13/08/2015 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) (324) (651 28 66) 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 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6941/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 36,57 TL ile en çok 68.167,13 TL arasında değişen; 

18.08.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,66 TL, en çok 

6.816,71 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Araç Lastiği, El Kamerası, Kamera, 

Çakmak, Mutfak Tüpü, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, batarya, Sayaçlı Mazot Pompası, 

Hortum, Santifiruj, Hafıza Kartı, Cep Telefon Ekranı vb. 72 grup eşya, açık artırma suretiyle, 

Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu İstiklal Mahallesi Koçyiğit Sokak No: 29 Vilayet Arkası 

Battalgazi/MALATYA adresinde 19.08.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa 

sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (422)326 25 20 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 

numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, 

güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 

onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 

örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 7001/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5,00 TL. ile en çok 243.750,00 TL. arasında değişen; 

07/08/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL., en çok 

24.375,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen abajur, koltuk, masa, sehpa, sandalye, 

gözlük, saat, kamera, bebek arabası, kürk kaban, kumaş, piston kol burcu, silindir gömleği vs. 

cinsi 26 (yirmialtı) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük 

Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 10/08/2015 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. 7002/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ İŞ MAKİNALARININ  

PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne ait olup, Çamlıca-1 HES İşletmesinde 

bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 1 Adet Caterpillar Marka 1977 Model Loader (Yükleyici) 

ile 1 Adet Komatsu Marka 1983 Model Greyderin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü Malzeme – Taşıt – İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği doğrultusunda 

kapalı teklif alma usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 

32 46100 Onikişubat / Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (344) 221 86 60 - 0 (344) 221 66 51 

2 - İhale konusu malzemelerin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne ait 

olup, Çamlıca-1 HES İşletmesinde bulunan 

ekonomik ömrünü doldurmuş 1 Adet Caterpillar 

Marka 1977 Model Loader (Yükleyici) ile 1 

Adet Komatsu Marka 1983 Model Greyder 

satılacaktır.  

b) İhaleye çıkılan malzemelerin 

    ihale aşamasında görülebileceği ve 

    ihaleyi kazanan firma veya firmaların 

    malzemeleri teslim alacağı yer  : EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne 

Bağlı Çamlıca - 1 HES İşletmesi Yahyalı / 

Kayseri 

c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi, sözleşmenin 

imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) iş günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü 

Toplantı Salonu Onikişubat / Kahramanmaraş 

b) Son teklif verme  

    tarihi ve saati : 02.09.2015 – 12:00 

c) İhale tarihi ve açılış saati : 02.09.2015 – 14:00 

4 - İhale dokümanlarının: 

a) Dosya No’su : 2015/1 

b) Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: İhale Dokümanı EÜAŞ Menzelet HES 

İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde Görülebilir ve ihale dokümanı satış bedeli olan 20,00 TL 

(YirmiTL)’nin EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü'nün Vakıflar Bankası Kahramanmaraş 

Şubesindeki TR770001500158007261005336 nolu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka 

dekontu ile birlikte, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden alınabilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihaleden önce Çamlıca-1 HES yetkili personelinden 

alacakları “İş Makinası Görme Belgesini” teklif zarfı içerisinde sunmaları zorunludur. 

6 - Teklifler, yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saati olan 02.09.2015 saat 

12:00’a kadar EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim 

edilebileceği gibi, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32 46100 Onikişubat/ 

Kahramanmaraş adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir. 

7 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır. 

 6886/1-1 
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TENEFFÜS İSTASYONU AÇIK İHALE USULU İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Teneffüs istasyonu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/98376 

Dosya no  : 1524070 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:125 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Teneffüs istasyonu: 1165 adet 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı. ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24.08.2015 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İha6le 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. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.08.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

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 İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6954/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM TEL ÇİVİ (İNŞAAT ÇİVİSİ) 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/97590 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –84 

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@ taskomuru.gov.tr. 

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Miktarı (Kg.) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 6 Kalem Tel Çivi (İnşaat Çivisi) 23.800 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : Firmalar Tel Çivileri (İnşaat Çivisi) 30 günde teslim 

edeceklerdir. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 19.08.2015 Çarşamba – Saat 15: 00  

c) Dosya no : 1517047 

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) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile notertasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  

4-3- …………….. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.08.2015 Çarşamba– Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her 

bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
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11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

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 İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 6983/1-1 

—— • —— 

AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2015/2016 Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/98458 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2015/2016 Döneminde %20 toleranslı 190.000 Ton 

Kristal Şeker Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı 

İşidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme 

Ambarı 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin 

belirlediği tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 18/08/2015 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı 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 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.   

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6959/1-1 
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İZMİR 3 BOYUTLU SAYISAL KENT REHBER YAZILIM GÜNCELLENMESİ  

VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’ne İZMİR 3 

BOYUTLU SAYISAL KENT REHBER YAZILIM GÜNCELLENMESİ VE BAKIM HİZMETİ 

alımı ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN 

A) ADRESİ : CUMHURİYET BULVARI NO:1 Kat:4 KONAK/ 

İZMİR 

B) TELEFON NUMARASI : 0 232 293 15 30  

     FAKS NUMARASI : 0 232 293 36 39 

C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : hizmetalimlari@izmir.bel.tr 

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN : 

A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :1 (BİR) HİZMET KALEMİ 

B) İŞİN YAPILACAĞI YER : COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ İLE İDARENİN 

BELİRLEYECEĞİ YERLER  

C) İŞİN SÜRESİ : İşin süresi, 

  GÜNCELLEME İŞİ İŞE BAŞLAMA 

TARİHİNDEN İTİBAREN 40 (KIRK) 

TAKVİM GÜNÜDÜR. TEKNİK DESTEK 

HİZMETİ 1 (BİR) YILI KAPSAMAKTADIR. 

3 - İHALENİN 

A) YAPILACAĞI YER : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İHALE ODASI KAT:4 (Cumhuriyet Bulvarı 

No:1 Kat:4 Oda No:429 Konak/İZMİR) 

B) TARİHİ – SAATİ : 11.08.2015 Saat:10:00  

C) İHALE USULÜ : 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri 

Kanununun Geçici 2’inci maddesi kapsamında 

yapılacak mal ve hizmet alımlarında 

uygulanacak usul ve esaslar hakkında kararın 17. 

maddesine göre Açık İhale Usulü ile. 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER: 

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.         

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi 

Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 No:425 Konak / İZMİR) adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 6906/1-1 

—— • —— 

SİLİNDİR BAŞLIĞI-HAM SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası  : 2015/97050 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 1000 adet silindir başlığı (Ham) teknik şartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 18/08/2015 – Saat:14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

18/08/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6901/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 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 Mühendislik - Mimarlık 

Fakültesi, Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent 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. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Mühendislik - 

Mimarlık Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği* 

1 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

Profesör 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 

Anabilim Dalı 
1 Kulak Burun Boğaz Profesör 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Alınacaktır. 7008/1-1 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

AVUKAT GİRİŞ SINAVI 

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 15/07/2015 tarihli 29417 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve 

Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 2 (iki) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı 

yapılacaktır. 

1) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 20/08/2015 itibariyle 

aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 

d) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme 

Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

şartları aranır. 

2) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ  

Giriş sınavı başvuruları 10/08/2015 tarihinde başlayacak 20/08/2015 tarihi mesai bitimi 

(saat 17:00) itibariyle sona erecektir. 

Başvurular, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Yayla Mahallesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK) veya www.taskomuru.gov.tr internet adresinden temin 

edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta 

yoluyla Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

Posta ile yapılan başvurularda 3. maddede istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar 

Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu 

yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen şartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.taskomuru.gov.tr internet adresinde ve 

(Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK) adresinde yer alan Genel 

Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

3) SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER  

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Personel Daire Başkanlığından veya Genel 

Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki 

belgeleri eklemelidirler:  

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf 

d) 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı 

e) T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Sureti 

f) Özgeçmiş 

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe 

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da 

onaylanabilir. 

4) SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI  

Giriş sınavı, 07/09/2015 tarih, saat: 10.00’da (Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit 

Caddesi Merkez/ZONGULDAK) adresinde yer alan İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire 

Başkanlığında yapılacaktır. 
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KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama 

yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki 

aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır. 

Giriş sınav sözlü olarak yapılacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından; 

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 

Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul 

Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 

5) DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sözlü sınav 4. maddede yer alan dördüncü fıkranın “a” numaralı bendi için elli (50) puan, 

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için on (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve 

üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş (70) 

olması şarttır. 

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai 

başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav 

puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

Bu sıralama sonucunda, 2 (iki) asıl aday ile 1 (bir) yedek aday belirlenir. 

Giriş sınavında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar 

için müktesep hak teşkil etmez. 

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan 

edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaya yazılı 

bildirim yapılır. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde sınav 

sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav 

Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün 

www.taskomuru.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır. 

İlanen duyurulur.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

Adres: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 Merkez/ZONGULDAK  

Telefon: 0 (372) 259 40 00  

İRTİBAT İÇİN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ: 

AV. Mehmet DELEN 

Telefon: 0 (372) 259 41 95 

İRTİBAT İÇİN PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI : 

Şef: Yaşar KIZILKAYA 

Telefon: 0 (372) 259 43 22 – 259 43 18  6982/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7011/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7012/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7013/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7014/1-1 



4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7015/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7016/1-1 



4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7017/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7018/1-1 



4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7019/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7020/1-1 



4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7021/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7022/1-1 



4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7023/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7027/1-1 



4 Ağustos 2015 – Sayı : 29435 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7966 Grizu Gazı ve/veya Yanıcı Gazlar veya Tozlar Nedeniyle Muhtemel Patlayıcı Ortama

Sahip Yeraltı Kömür Ocakları ile Bu Tip Madenlerin Yerüstü Tesislerinde Bulunan
Teçhizat ve Koruyucu Sistemler Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar

2015/7969 Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7971 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2015/7972 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda

Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına
İlişkin Karar

2015/7973 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda
Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI
2015/7967 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— Başbakan Yardımcılığı ile Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI
— Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim

Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Tünel İşletme Yönetmeliği
–– Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile

Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel
Yönetmeliği

–– Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

DÜZELTME Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

NOT: 3/8/2015 tarihli ve 29434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2015/7983 sayılı İthalat Rejimi
Kararına Ek Karar ile Yönetmelik yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


