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TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ
PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/16)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihli
ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Değerlendirme kriter tablosu: Uygulama esasları ile birlikte hazırlanacak olan, başvuru sahiplerinin ve hibeye esas projelerin özellik ve içeriğine göre puanlarını belirleyen tabloyu,
ç) Genç çiftçi: Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren
veya göstermek isteyen gerçek kişileri,
d) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu: Valilik Makamının oluru ile vali yardımcısının başkanlığında, bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ile defterdarlık, il milli eğitim müdürlüğü, il çalışma ve iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret borsası
temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik komisyonu,
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e) Genç çiftçi proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde, kırsal kalkınma ve örgütlenme
şube müdürü ve ilçe müdürlüklerinde, ilçe müdürü başkanlığında, mühendis, veteriner hekim,
sosyolog, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan
en az üç kişilik birimi,
f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
g) Hibe sözleşmesi: Proje sahibi ile il müdürü veya ilçe müdürü arasında imzalanan ve
hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği
olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,
ı) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerin il/ilçe müdürlüğüne
verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,
i) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Uygulama
Birimleri Görev ve Sorumlulukları
Genel müdürlük
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık adına, 31/12/2014
tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal
Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve
tedbirleri çerçevesinde;
a) Programın tanıtımını ve genç çiftçilerin bilgilendirilmesini sağlar.
b) Programın idari ve mali yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
c) Program ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu
tekliflerinin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesini ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
ç) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.
(2) Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim
birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi
kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenir.
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İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili
mevzuat kapsamında;
a) İl müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.
b) Proje uygulamalarının amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre
gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve
birer suretinin muhafazasını sağlar.
c) İş ve işlemlerin idari, mali ve hukuki yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve
program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.
İlçe müdürlüğü
MADDE 7 – (1) İlçe müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili
mevzuat kapsamında;
a) İlçe müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.
b) Genç çiftçilerce gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak iş ve işlemlerin
idari, mali ve hukuki yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını, koordinasyonunu ve istenilen belgelerin il müdürlüğüne
gönderilmesini sağlar.
c) Uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini izler, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü ve onaylanmasını yaparak birer suretini muhafaza eder.
Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu
MADDE 8 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemleri yapar.
(2) Komisyon son başvuru tarihinden en geç beş gün önce kurulur.
Genç çiftçi proje yürütme birimi
MADDE 9 – (1) Genç çiftçi proje yürütme birimi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde kurulur.
(2) Genç çiftçi proje yürütme birimi;
a) Bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve
konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
b) Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili formları hazırlayarak
genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.
c) İl ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe ödemesinden sonra iki yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık
adına yürütür.
(3) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programın Proje Konuları, Başvuru Yeri, Genç Çiftçilerde
Aranan Şartlar ve İstenecek Belgeler
Programın proje konuları
MADDE 10 – (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat
kapsamında;
a) Hayvansal üretime yönelik;
1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
b) Bitkisel üretime yönelik;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
4) Kültür mantarı üretimi projelerini,
c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı
bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri,
kapsar.
Başvuru yeri
MADDE 11 – (1) Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet
etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması
şarttır.
Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün
almamış olmak.
c) Okur-yazar olmak.
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
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e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
İstenecek belgeler
MADDE 13 – (1) Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
b) Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
c) Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi.
ç) Ek-2’de yer alan proje tanıtım formu.
d) Ek-3’te yer alan imzalı taahhütname.
e) Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
f) Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
g) Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
ğ) Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
h) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken
formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama
rehberinde belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Programın Uygulama Alanı, Hibe Desteği Miktarı
Uygulama alanı
MADDE 14 – (1) Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki
yerleşim birimlerini kapsar.
Hibe desteği miktarı
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi
imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe
yoluyla destek verilir.
(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Uygulama Zamanı
Başvuruların alınması
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra başlar.
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b) Başvuru süresi otuz gündür.
c) Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.
ç) Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyasına ait kontrol formu ve değerlendirme kriter tablosu, beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme
komisyonuna tutanak ile teslim edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç çiftçi
proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Komisyon tarafından teslim alınan projeler on iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.
b) Komisyon tarafından hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
c) Proje değerlendirme komisyonunun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
Hibe sözleşme ve uygulama zamanı
MADDE 18 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve
nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki
esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:
a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde
sözleşme imzalanır.
b) İmzalanan hibe sözleşmesi gereği genç çiftçiler, sözleşme tarihinden itibaren en çok
yüz yirmi gün içerisinde proje içeriğine esas alımları gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine
ilişkin başvurularını yaparlar. Yüz yirmi günlük sürenin son gününün tatil gününe denk gelmesi
halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Hibe Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar
Hibe desteği ödeme talebi
MADDE 19 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya
hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu
il/ilçe müdürlüğüne yapar.
b) Genç çiftçi proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
c) İlçe genç çiftçi proje yürütme birimi, hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.
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ç) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın yirmi beşine kadar Genel Müdürlüğe gönderir.
d) Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.
(2) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra
hibe proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.
Hibe desteği ödemeleri
MADDE 20 – (1) Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla
uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.
(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
(3) İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş
ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberi çerçevesinde
ve belirlenecek miktarda genç çiftçinin muvafakati ile TİGEM’e ön ödeme yapılabilir.
Geri ödeme ve yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile
birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler,
beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından
yararlandırılmazlar.
Programdan sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 22 – (1) Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder
ve tutanağa bağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Gider Esasları ve Kalemleri
Proje gider esasları
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde
gerçekleştirilmesi,
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b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan hibe desteğinin, verilecek proje giderleri kapsamında
yer alması,
c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi veya belgelere dayandırılması,
gerekir.
Gider kalemleri
MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum,
misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar
çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımlarını TİGEM’den hayvan alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirirler.
(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından
hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.
Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler
MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili
yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk
ve yükümlülük üstlenmez.
(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen
ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında
yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.
Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi hazırlanır ve yayımlanır. Bu yayınlar uygulamaya esas teşkil eder.
(2) Bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların çözümü hakkında Bakanlık
yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA
DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA
USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası
rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat
acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak
ile;
a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),
b) İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanlarına tarifesiz (charter),
c) İran’dan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki
diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,
uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılır.
(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde
belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.
(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede
tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.
(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 11/1/2016
tarihli ve 2016/8508 sayılı Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek
Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
b) Grup: Bir uçakta, en az 11 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist topluluğunu,
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c) Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
ç) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman,
Muğla Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını,
d) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
e) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu
taşımacılığı yapan işletmeyi,
f) Hizmet Kuruluşu: 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22 çerçevesinde faaliyet gösteren yer hizmetleri
kuruluşunu,
g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat
acentasını,
ğ) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kullanımına açık S110 uçuş koduyla belli bir düzende yapılan seferleri,
h) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında N210 ve N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,
ı) Tarifesiz (charter) ortak uçuş: İçerisinde birden fazla seyahat acentası yolcusunun
bulunduğu uçak seferi,
i) Tarifesiz (charter) tam uçuş: İçerisindeki tüm yolcuların yalnızca bir seyahat acentasına ait olduğu uçak seferi,
j) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen, yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,
k) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları tarafından tek başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,
ifade eder.
Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı
MADDE 5 – (1) 1/4/2016 saat 00.00 (dahil) - 31/5/2016 saat 23.59 (dahil) arasında
yerel iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter)
turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak başına 6.000 ABD Doları destek sağlanır.
(2) Tarifesiz ortak uçuş olması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı,
o seyahat acentasının getirdiği yolcuların, seyahat acentaları tarafından getirilen toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
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(3) Tarifeli bir uçakta bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin
bulunması halinde her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentalarının
getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
(4) Yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.
Başvuru süresi
MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları, 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara
ilişkin en geç 1/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar, 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki
uçuşlara ilişkin ise en geç 31/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş
yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.
(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruda istenilecek belgeler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur.
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),
b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşmenin örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,
c) Tarifeli uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki grup sözleşmesinin
örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,
ç) Tarifesiz uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve
sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,
d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-2 ve Ek-3),
e) Taahhütname (Ek-4),
f) Uçuş beyan formları (Ek-5, Ek-6 ve Ek-7),
g) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-8),
ğ) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,
h) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar
ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde
birbirinden farklı kategoride uçuş beyanının olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası
kapsamında iade edilir.
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Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından
destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim
edilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının
tespit edilmesi halinde, başvuru dosyası gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir.
(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına
yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde eksikliği tamamlanmamış başvuru dosyası
işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.
(4) Tarifeli ve tarifesiz ortak uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren
değerlendirilir.
(5) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan
uçuşlara ilişkin bilgileri isteyebilir.
Ödemelere ilişkin usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık
bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
(2) Bakanlıkça, yapılan inceleme neticesinde desteklemeden yararlanması uygun görülen seyahat acentasına, takip eden ayın 15’ine kadar ödeme yapılır.
(3) Ödemeler; ibraz edilen belgedeki giderlerin ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları
esas alınarak Türk Lirası cinsinden yapılır.
(4) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç
yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.
(5) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit
edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Ödenecek hak ediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma
ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek
başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
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b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma
dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.
Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
(6) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve
yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.
Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge
verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit
edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat
acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen
belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar
hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 14)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde uygulanacak Özel İletişim Vergisi (ÖİV)’ne ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması
Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler
tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması
MADDE 4 – (1) Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde % 5 oranında ÖİV uygulanır.
(2) İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek
üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de bu kapsamda olduğundan
% 5 oranında ÖİV’ye tabidir.
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından faturalı hat abonelerine verilen
internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması
MADDE 5 – (1) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat abonelerine
verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5 oranında ÖİV hesaplanır.
(2) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından internet erişim hizmetleri ile
diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulanabilmesi için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet
türünün ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.
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Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hat abonelerine
verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması
MADDE 6 – (1) 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar %25 oranında ÖİV’ye tabidir. Ancak, ön ödemeli hat abonelerine
haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilmektedir. Mezkûr maddede 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan düzenleme ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, ön ödemeli hatta yapılan/yapılacak yüklemenin;
- Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için
birlikte kullanılabilmesi halinde % 25,
- Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir
ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde ise % 5,
oranında ÖİV hesaplanır.
(2) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan ve satışından %25 ÖİV ödenmiş olan
yüklemelerin diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanılması halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla ödenmiş olan vergi, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirlenen usul ve esaslara göre, abonelere iade edilmesi koşuluyla ÖİV mükellefi
mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iade edilecektir.
Abonelere yapılacak iade işlemleri
MADDE 7 – (1) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil
edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibariyle hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi
takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek iade ederler.
(2) Aboneler, söz konusu verginin hatlarına yükleme yapılması suretiyle iadesini tercih
edebileceği gibi nakden iade edilmesini de tercih edebilir ve işleme ilişkin olarak ilk kez yapacakları tercihin sonraki dönemlerde yapılacak yüklemelerde de geçerli olmasını talep edebilirler. Bu durumda, abonelerin ÖİV iadesi yöntemine ilişkin tercih değişikliği talebi olmadığı
sürece abonelere tercihlerinin yeniden sorulmasına gerek bulunmamaktadır.
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(3) Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda iade işleminin nakit olarak yapılması esastır.
(4) Abonelerin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını tercih
etmeleri, fazla ödenen vergiyi nakit olarak iade alıp hatlarına kendilerinin yükleme yapması
niteliğinde olduğundan, bu durumda yükleme yapılan bedel üzerinden mobil elektronik haberleşme işletmecilerince, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için gerçekleştirilen satışlarda
olduğu gibi ÖİV ve KDV hesaplanacağı tabiidir.
Mobil elektronik haberleşme işletmecilerine yapılacak iade işlemleri
MADDE 8 – (1) 7 nci maddede açıklandığı şekilde mobil elektronik haberleşme işletmelerince nakden veya hatta yükleme yoluyla ön ödemeli hat abonelerine iade edilen ÖİV tutarları, işletmecilerin talebi üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilir.
(2) İade talebinin birer aylık dönemler itibarıyla ve 7 nci maddedeki açıklamalar çerçevesinde abonelere iade yapıldıktan sonra en erken iade yapılan ayı takip eden aydan itibaren
yapılması mümkündür.
(3) Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme işletmecilerine
iadesinde aşağıdaki belgeler aranır:
a) 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nde belirtilen standart iade talep dilekçesi,
b) Abonelere nakden veya hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin özet tablo
(EK-1),
c) Abonelere nakden yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (EK-2),
ç) Abonelere hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (EK-3).
(4) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin, ön ödemeli hat abonelerine nakit veya
hatta yükleme yoluyla yaptıkları iadelerden doğan nakden veya mahsuben iade talepleri vergi
inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya yeminli mali
müşavir raporu sonucuna göre çözülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 2/5/2009 tarihli ve 27216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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KURUL KARARLARI
Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI1
Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması
ve geliştirilmesi modern yönetim ve denetim anlayışının bir gereğidir. Uluslararası standart ve
uygulamalarda iç denetim faaliyetinin kalitesinin güvence altına alınması ve geliştirilmesine
özellikle vurgu yapılmakta, bu amaçla geliştirilen Kalite Güvence ve Geliştirme Programları
iç denetim faaliyetlerinin değer katma hedefine ulaşmasındaki önemli araçlardan biri olarak
görülmektedir.
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendinde Kalite Güvence ve Geliştirme Programı “İç denetim birimince
ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar) ve etik
kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin program” olarak tanımlanmıştır.
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programını (Program) düzenleme ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirme görevi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 67 nci maddesinin birinci fıkrasıyla İç Denetim Koordinasyon Kuruluna (Kurul) verilmiştir. Bu Program, Kamu İç Denetim Sisteminin güçlendirilmesi, kalitesinin güvence altına
alınması ve sürekli geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Program, iç denetim birimleri bünyesinde yapılacak iç değerlendirmeler ile Kurul tarafından yapılacak veya yaptırılacak dış değerlendirmeleri kapsamakta ve bu değerlendirmelerin usul ve esaslarını belirlemektedir.
Üst yöneticilerin, İç Denetim Birimi Başkanlarının (Başkan) ve iç denetçilerin Programa uymaları zorunludur.
Başkan, bu Programı esas alarak, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve iç
ve dış değerlendirmeleri içeren bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak, uygulamak ve güncelliğini sağlamak zorundadır. Bu görevler Başkan olmayan idarelerde Kamu İç
Denetim Genel Tebliğinin 16 ncı maddesi esas alınmak suretiyle belirlenecek en kıdemli iç denetçi tarafından yerine getirilir. Kalite güvence ve geliştirme programı ve güncellemeleri üst
yönetici onayıyla yürürlüğe konulur. İç denetçilerin ve ilgili tarafların kalite güvence ve geliştirme programı hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
Kalite güvence ve geliştirme sürecinin tam olarak ve amaçlanan doğrultuda işlerlik kazanması için, iç ve dış değerlendirme faaliyetleri birbirinden bağımsız düşünülmemelidir. Bu
kapsamda, her iki değerlendirme de Kurul tarafından kabul edilen Kalite Güvence ve Geliştirme
Rehberi (Rehber) esaslarına uygun olarak yürütülür. Başkanın, kalite güvence ve geliştirme
programı hazırlanmasında esas alacağı bir örneğe de bu Rehber ekinde yer verilir.
Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) kullanılan idarelerde iç ve dış değerlendirmelerin
İçDen kullanılarak yapılması esastır.
1. İÇ DEĞERLENDİRMELER
İç değerlendirmeler, iç denetimin tanımına, Standartlara, Meslek Ahlak Kurallarına ve
iç denetim yönergesine uyumu sağlama ve kurum faaliyetlerine değer katmadaki etkinliği ve
verimliliği ortaya koyma amaçlı yürütülen değerlendirmelerdir.
––––––––––––––––––
1 Bu Programın Resmi Gazetede yayımı ile birlikte 15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç
Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” yürürlükten kaldırılmıştır.
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Başkan tarafından hazırlanacak kalite güvence ve geliştirme programlarında iç değerlendirmelerin kapsamına, değerlendirmeyi yapacak kişilere ilişkin niteliklere, yürütülecek faaliyetlere, sonuçların raporlanması ve izlenmesine ilişkin usullere ve iç değerlendirmeye esas
performans kriterlerine yer verilir. Başkan, iç değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, gerekli
eylem planları ile başarılı uygulamaları, değerlendirmeleri ve önerileri içerecek şekilde üst yönetici ve Kurula yılda en az bir defa yazılı olarak raporlamak zorundadır.
İç değerlendirmeler, iç denetim faaliyetinin performansının sürekli izlenmesi ve dönemsel gözden geçirme olmak üzere birbiri ile ilişkili iki kısımdan oluşur.
Sürekli izleme, iç denetim biriminde uygulanmakta olan süreçlerin, her bir denetim ve
danışmanlık görevi düzeyinde kaliteyi sağlamak üzere etkin bir şekilde işlediğine dair güvence
sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerdir.
Sürekli izleme faaliyetleri iç denetim faaliyetinin yönetilmesinde kullanılan süreçlerin
ayrılmaz bir parçasıdır ve Başkan ve/veya görevlendireceği iç denetçiler tarafından yürütülür.
Sürekli izleme faaliyeti genel itibariyle aşağıdaki hususları içerir:
• İç denetim görevlerinin planlanması ve gözetimi,
• Saha çalışmasından önce görev iş programının gözden geçirilmesi,
• İç denetim görevlerinin, iç denetim biriminin belirlediği politika ve prosedürler ile
mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin, kontrol listesi ve İçDen Yazılımı ile izlenmesi,
• Denetlenen birimlerden ve diğer birimlerden geri bildirimler alınması,
• İlgili iç denetim görevlerinde yer almayan iç denetçi veya iç denetçiler tarafından çalışma kâğıtlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi,
• Yürütülen faaliyetlerin performans kriterleri çerçevesinde analizi,
• Yürütülen faaliyetler sonucunda düzenlenen raporların Başkan tarafından gözden geçirilmesi.
Dönemsel gözden geçirmeler; iç denetimin tanımına, Standartlara, Meslek Ahlak Kurallarına ve iç denetim yönergesine uyumu sağlama ve kurum faaliyetlerine değer katmadaki
etkinliği ve verimliliği ortaya koyma amaçlı yürütülen değerlendirmelerdir.
Dönemsel gözden geçirme faaliyetinin, yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi zorunludur
ve bu faaliyetin etkin bir şekilde yürütülmesinden Başkan sorumludur.
Bu değerlendirmeler; iç denetim birimi içerisinden Başkanın görevlendireceği kıdemli
bir iç denetçi (öz değerlendirme) veya varsa idare içinde iç denetim uygulamaları ve Standartlar
konusunda yeterli mesleki tecrübeye sahip personel tarafından yürütülür. Ancak aynı iç denetçi
veya personel tarafından iki yıl üst üste dönemsel gözden geçirme faaliyeti yürütülmemesi
esastır.
Başkan görevlendireceği kişilerin aşağıdaki kriterleri sağlaması hususunu dikkate almalıdır.
• Tarafsızlığı
• Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları hakkında bilgisi
• Kalite güvence ve geliştirme süreçlerine ilişkin bilgisi
• Mesleki sertifikasyonu
• Kurum faaliyetleri hakkındaki bilgisi
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• Dönemsel gözden geçirme görevine istekliliği
• İnsan ilişkileri ve iletişim becerisi
• Muhakeme ve analiz kabiliyeti
• Raporlama ve geliştirme önerileri sunma becerisi
Yıllık iç denetim programlarının hazırlanması sırasında toplam denetim kaynağının en
az on iş günü dönemsel gözden geçirme faaliyetlerine ayrılmalıdır.
Dönemsel gözden geçirme yapan kişiler, değerlendirme sonuçlarına ilişkin Dönemsel
Gözden Geçirme Raporunu Başkana iletir. Başkanının, raporda yer alan her bir tespit ve öneri
için yapılacak işlemi, sorumlu olacak kişiyi ve uygulama takvimini içeren bir eylem planını
hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar. Başkanın, raporda yer alan tespit ve önerilere katılmaması halinde, katılmama gerekçeleri belgelendirilir ve varsa Başkanının uygun gördüğü
alternatif düzeltici işlemlere eylem planında yer verilir.
Dönemsel gözden geçirme raporları ile eylem planının bir örneği bir ay içerisinde Kurula gönderilir. Ayrıca bu çalışmaların sonuçlarına, iç denetim birimleri tarafından hazırlanan
yıllık faaliyet raporlarının ilgili bölümünde yer verilir.
Dönemsel gözden geçirmelerde, önceki iç ve dış değerlendirmeler kapsamındaki eylemlerin hayata geçirilip geçirilmediği belirlenir ve ilerlemeye ilişkin tespitlere dönemsel gözden geçirme raporunda yer verilir.
2. DIŞ DEĞERLENDİRMELER
Dış değerlendirmeler iç denetim faaliyetlerinin; iç denetimin tanımına, Standartlara ve
Meslek Ahlak Kurallarına uygunluğunun iyi uygulama örneklerini kullanma düzeyi ile etkinliğinin ve verimliliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen değerlendirmelerdir.
Dış değerlendirmeler, “tam dış değerlendirme” veya “dönemsel gözden geçirmenin
doğrulanması” şeklinde gerçekleştirilebilir. Kurul, ilgili idarenin talebi üzerine, iç denetim
faaliyetlerinin olgunluk düzeyi ve daha önce tam dış değerlendirme faaliyeti yürütülüp yürütülmediği konularını göz önüne alarak dış değerlendirmenin, dönemsel gözden geçirmenin
doğrulanması yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verebilir.
İç denetim faaliyetinin en az 5 (beş) yılda bir dış değerlendirmeye tabi tutulması esastır.
Kurul, dış değerlendirme çalışmalarını planlarken aşağıdaki hususları da göz önünde bulundurur:
• İç denetim faaliyetinin yürütüldüğü idarenin bütçe büyüklüğü,
• İdarede iç denetim faaliyetlerine başlanma zamanı,
• İdarede görevli iç denetçi sayısı,
• Yürütülen faaliyetler ve düzenlenen raporlara ilişkin veriler,
• İdareden gelen dış değerlendirme talepleri,
• Varsa önceki dış değerlendirme sonuçları.
2.1. Dış Değerlendirme Ekibi
Dış değerlendirme çalışmaları, Kurul tarafından “Dış Değerlendirme Uzmanı” olarak
yetkilendirilen kişiler tarafından oluşturulan Dış Değerlendirme Ekibi tarafından yürütülür.
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Dış değerlendirme uzmanının, değerlendirilen idareden bağımsız olması ve idareyle ya
da idare personeliyle gerçek veya görünür bir çıkar çatışması içinde bulunmaması gerekir. “İdareden bağımsız olmak” iç denetim faaliyetinin yürütüldüğü idarenin bir parçası veya onun kontrolü altında olmaması anlamına gelir. İç denetim biriminden organizasyonel olarak bağımsız
olsa bile, o idarede veya idarenin bağlı veya ilgili başka bir kurumunda çalışan kişiler, bir dış
değerlendirme çalışması açısından bağımsız sayılmaz.
Dış değerlendirme uzmanı, değerlendirme yapılan kurumla çıkar çatışması yaratacak
veya bağımsızlığını zedeleme ihtimali olan bir durum bulunması halinde konuyu ivedilikle
Kurula bildirerek görevlendirmesinin iptal edilmesini talep eder. Böyle bir durum yoksa, idareyle çıkar çatışması yaşamadığına, tarafsızlığını koruyacağına ve gizlilik kurallarına uyacağına
dair yazılı beyanda bulunur.
Dış değerlendirme uzmanı olarak görevlendirilecek kişilerin asgari;
• Mesleki yetkinliği gösteren CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CGAP (Sertifikalı Kamu Denetçisi), CCSA (Kontrol Öz Değerlendirme Sertifikası) veya CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi
Sertifikası) sertifikalarından en az birine sahip olması,
• İç denetimin en iyi uygulamaları konusunda mesleki bilgi ve deneyiminin olması,
• İyi iletişim kurabilme ve analiz yapabilme yeteneği sahip olması,
• En az beş yıllık fiili iç denetim tecrübesine sahip olması,
gerekmektedir.
Dış değerlendirme uzmanlarının eğitim, sertifikasyon ve görevlendirilmesine ilişkin
usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
2.2. Dış Değerlendirme Ekiplerinin Görevlendirilmesi
Değerlendirme yapılacak idarenin yapısı, hedefleri, değerlendirmenin kapsamı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak oluşturulacak ekipler biri gözetim sorumlusu olmak üzere
en az iki dış değerlendirme uzmanından oluşturulur. Gözetim sorumlusu dış değerlendirme çalışmalarının koordinasyonundan ve değerlendirmelerin belirlenmiş esaslara uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur. Dış değerlendirme ekibi arasında görüş ayrılıkları bulunması durumunda gözetim sorumlusunun vereceği karar esas alınır. İhtiyaç duyulması halinde Kurul
tarafından yetkilendirilen diğer kişiler de dış değerlendirme ekibine yardımcı olmak üzere görevlendirilebilir.
Kurul tarafından ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi ve Başkana, dış değerlendirme
görevinin amacı, kapsamı, süresi ile görevli uzmanlar ve yetkileri gibi hususları içeren yazılı
bir bildirim yapılır.
Dış değerlendirme ekibinin, çalışmaların her hangi bir aşamasında bilgi ve belgelere
erişimde kısıtlamalar ve/veya değerlendirmenin sıhhatli olarak yapılabilmesine engel teşkil
edecek durumlarla karşılaşması halinde, bu durum çalışmaların sonuçlanması beklenmeksizin
Kurula bir yazıyla bildirilerek görüş vermekten kaçınılabilir.
2.3. Dış Değerlendirme Raporu
Dış değerlendirme ekibince, değerlendirmenin amacı, kapsamı, yöntemi, çalışma sonucunda ulaşılan tespit ve öneriler ile iç denetimin tanımına, Standartlara ve Meslek Ahlak
Kurallarına uyum düzeyine ilişkin nihai görüşü içeren Dış Değerlendirme Raporu (Rapor),
Rehberde belirtilen esaslara uygun olarak, çalışmanın tamamlanmasını izleyen 10 (on) iş günü
içerisinde oluşturulur ve Kurula sunulur.
Raporda iç denetim faaliyetinin, Standartlara ve Meslek Ahlak Kurallarına uyum düzeyi
aşağıdaki sınıflandırmaya ve Rehberde belirtilen esaslara uygun olarak oluşturulur.
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• GENEL OLARAK UYUMLU: İç denetim faaliyetinin yapısı (iç denetim faaliyetinin
organizasyonu, yetkinlikler, kaynak yönetimi gibi), politika ve prosedürleri ile bunlara ilişkin
uygulamaların, Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları gerekliliklerini genel olarak karşıladığı
anlamına gelir. Bu ifade, her zaman tam bir uyum veya en ideal durumun varlığını göstermez
ve geliştirilebilir alanlar bulunabilir.
• KISMEN UYUMLU: İç denetim faaliyetinin yapısı (iç denetim faaliyetinin organizasyonu, yetkinlikler, kaynak yönetimi gibi), politika ve prosedürleri ile bunlara ilişkin uygulamalar, Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları gerekliliklerinden bazılarını karşılamamakla
birlikte, bu durumun faaliyetin kabul edilebilir şekilde gerçekleştirilmesine engel olmadığı ve
uyum yönünde iyi niyetli çabalar sarf edildiği anlamına gelir. Tespit edilen durumlar, iç denetim
faaliyetinin kontrolü dışında olabilir ve bu durum idarenin üst yöneticisine önerilerde bulunulmasını gerektirebilir.
• UYUMSUZ: İç denetim faaliyetinin yapısı (iç denetim faaliyetinin organizasyonu,
yetkinlikler, kaynak yönetimi gibi), politika ve prosedürleri ile bunlara ilişkin uygulamaların,
Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları gerekliliklerinden haberdar olmadığı veya gerekliliklerinin çoğunu karşılamadığı, uyum yönünde bir çabanın bulunmadığı ve bu durumun faaliyetin
kabul edilebilir şekilde gerçekleştirilmesine engel olduğu anlamına gelir. Tespit edilen durumlar
idarenin üst yöneticisinin eylemini de içeren önerilerde bulunulmasını gerektirebilir.
Rapor, Kurul tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulan idarenin üst yöneticisine gönderilir. Raporda yer alan tespit ve önerilere ilişkin yapılacak işlem, sorumlu olacak kişi ve uygulanma takvimini içeren bir eylem planı, üst yönetici tarafından en geç bir ay içerisinde Kurula
iletilir. Eylem planında, öngörülecek uygulama takvimi bir yılı geçemez.
Başkan tarafından bu rapor, bakanlıklar ve bağlı idarelerde Bakana da sunulur.
Başkan raporlamalarında, iç ve dış değerlendirmelerini kapsayan kalite güvence ve geliştirme programı sonuçlarının desteklemesi şartıyla, iç denetim faaliyetlerinin Standartlara uygun olduğunu belirtebilir. Bu kapsamda dış değerlendirme sonucunda;
• İç denetim faaliyetinin “genel olarak uyumlu” olduğu belirlendiği takdirde, iç denetim
birimleri, dönemsel gözden geçirme sonuçları da desteklediği sürece, bir sonraki dış değerlendirmeye kadar, “Kamu İç Denetim Standartlarına uygun olarak yapılmıştır” ifadesini kullanabilir. Ancak dış değerlendirmeyi izleyen beş yıllık süre içerisinde yeni bir dış değerlendirme
gerçekleştirilemezse iç denetim faaliyeti uyumluluk ifadesinin kullanımını, uyumluluğu ortaya
koyan yeni bir dış değerlendirme gerçekleştirilinceye kadar durdurmalıdır.
• İç denetim faaliyetinin “kısmen uyumlu” veya “uyumsuz” olduğu belirlenirse, iç denetim birimi, dış değerlendirme sonucunda belirlenen eksikliklerin tam olarak düzeltildiği, dış
değerlendirme sonuçları ile onaylanıncaya kadar, Standartlara uygun olduğu ifadesini kullanamaz. Bu durumda olan iç denetim birimleri; dönemsel gözden geçirme sonuçlarının uyumu
ortaya koyması halinde, beş yıllık süreyi beklemeksizin tekrar dış değerlendirme talebinde bulunabilir.
Başkan tarafından, yıllık faaliyet raporlarının ilgili bölümünde kalite güvence ve geliştirme programı sonuçlarına yer verilmelidir.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6817

Karar Tarihi: 31/03/2016

Kurul Başkanlığının 30.03.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.03.2016
tarih ve 32521522-102.02.02[130-25]-E.8523 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Bilmar Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç)
bendi kapsamında iptal edilmesine
- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6823

Karar Tarihi: 31/03/2016

Kurul Başkanlığının 30.03.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.03.2016
tarih ve 12509071-113-E.8545 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu
olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,
- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın
Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6824

Karar Tarihi: 31/03/2016

Kurul Başkanlığının 30.03.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.03.2016
tarih ve 12509071-113-E.8544 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- FÖY Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu
olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,
- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın
Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNI
Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/220
Karar No
: 2015/670
Davacı
: K.H.
Müştekiler
: 1 - PATRİCA MORİE HUNT - Kelvin ve Annatte kızı,
25/04/1996 doğumlu, Mahmutlar Mahallesi Atatürk
Caddesi Yangılı Sokak By 2 Sitesi No: 18 Alanya/
ANTALYA adresinde oturur.
2 - KİRSİ LEHTİNEN - Jouko ve Maija kızı, 1963
Finlandiya doğumlu, Mahmutlar Mahallesi Atatürk
Caddesi Yangılı Sokak By 2. Sit A Blok No: 14 Alanya/
ANTALYA adresinde oturur.
3 - MARKKU LEHTİNEN - Onni ve Railli oğlu, 1956
Finlandiya doğumlu, Mahmutlar Mahallesi Atatürk
Caddesi Yangılı Sokak By 2 Sit. A Blok No: 14 Alanya/
ANTALYA adresinde oturur.
4 - STEPHAN WİLLİAM JOHN LEONARD - Mark ve
Shırley oğlu, 1990 İngiltere doğumlu, Mahmutlar
Mahallesi Atatürk Caddesi Yangılı Sokak By 2 Site A
Blok No: 18 Alanya/ANTALYA adresinde oturur.
Suç
: Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konut Dokunulmazlığını
İhlal Etme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan
Eşya Hakkında Hırsızlık (İki kez)
Suç Tarihi
: 19/06/2015
Suç Yeri
: ANTALYA/ALANYA
Karar Tarihi
: 25/11/2015
Uygulanan Kanun Maddesi : 5237 sayılı TCK’nun 37/1 md del. 142/2-h, 53/l-a, b, c, d, e,
58/6-7 md. 5237 sayılı TCK’nun 116/1, 119/1-c,
5237 sayılı TCK’nun 116/4, 119/1-c 58/6-7 md
Verilen Ceza
: 5 yıl hapis, 16 ay hapis, Belirli haklardan yoksun
bırakılma ve cezasının infazından sonra mükerrirlere özgü
infaz rejimine göre denetimli serbestlik tedbiri
uygulanmasına (iki kez)
Sanıklar Gamze Yaylagül ve Dilek Yaylagül'ün yukarıda adı ve kimliği yazılı müştekiler
Markku Lehtinen, Kirsi Lehtinen, Stephan William John Leonard ve Patrica Morie Hunt'a yönelik
gıyabda verilen iş bu karar ve sanıklar vekili temyiz dilekçesinin tüm aramalara rağmen adı geçen
müştekilerin bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren l5 gün sonra tebliğ
edilmiş sayılacağına, yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar
verilmiş olup, ilan olunur.
1426
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1500 TAKIM ER ELBİSE DOLABI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı
ihtiyacı 1500 takım er elbise dolabı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca
hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12/04/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3141/1-1
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Ambar Müdürlüğünde bulunan muhtelif
ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, kapalı zarf teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi
Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi
2/13 Çankaya/ANKARA Kat: 13 Oda No: 15
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 212 69 00/2312
Fax: 0 312 212 78 54
2 - İhale konusu satışın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ankara Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Merkez
Ambar Müdürlüğünde 1660 kg. demir, 1 adet oksijen
tüpü, 5 adet muhtelif zımba, 2 adet muhtelif evrak
çantası, 2 adet su motoru, 1 adet Tekerlekli kompresör, 1
adet kompresör, 6 adet Tel çekme makinası, 1 adet
metelorjik mikroskop, 6 adet reglatör, 714 adet muhtelif
sarf malzeme, 2 adet muhtelif para kasası, 244 muhtelif
koltuk, 194 adet muhtelif masa, 120 adet muhtelif etejer,
64 adet muhtelif sehpa, 84 adet muhtelif sandalye, 124
adet muhtelif dolap, 17 adet muhtelif keson satılacaktır.
b) Malzemenin görülebileceği
ve teslim alınacağı yer
: EÜAŞ Merkez Ambar Müdürlüğü İstanbul yolu 9. Km.
3 - İhalenin yapılacağı yerler,
tarih ve açılış saati
: Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Cad.
Nasuh Akar Mahallesi 2/13 ihale zarfı Yeri: 13 kat
No: 70 ihale zarfı açma yeri Kat F Blok
C3 ihale toplantı yeri 28/04/2016 tarih, saat:14:00’de
4 - İhale Dökümanlarının
a) Dosya No.su
: STŞ M 22
b) Şartnamenin Görülebileceği
ve Satın alınabileceği yerler : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi
Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi
2/13 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 212 69 00/23 12
Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Merkez Ambar
Müdürlüğünden alınabilir.
5 - Son teklif verme saati: Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 12:00’ye kadar
Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Cad. Nasuh Akar Mahallesi 2/13 ihale teklif
verme yeri: 13. Kat No: 70 muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.
6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.
7 - Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış
Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır.
8 - Şartnamelere Kuruşumuz Web Sitesinden ulaşabilirsiniz.
3059/1-1
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1. 2. 3. VE 4. ÜNİTE GENERATÖR KORUMA SİSTEMİNİN
YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santrali
İşletme Müdürlüğünden:
l. 2. 3. ve 4. Ünite Generatör koruma sisteminin yenilenmesi hizmet alımı işi Şirketimizin
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve
hizmet alınılan hakkında yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: Çoğulhan Mahallesi 46500 Afşin/Kahramanmaraş
b) Telefon ve Faks numarası
: Tlf: (0344) 524 22 04 - 05 Faks: (0344) 524 22 02
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: afsin@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/Ihaleler.aspx
2 - İhale konusu hizmetin
A-a) İhale Kayıt No/Dosya No
: 20l6/86887 - 2016/17
b) Niteliği, türü ve miktarı
: 1. 2. 3. ve 4. Ünite generatör koruma sisteminin
yenilenmesi.
c) Teslim yeri
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ
d) İhale tarihi ve saati
: 20/04/2016 Saat: l4:00
e) İhale Dokümanı bedeli
: l00.00.-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ
b) İhale Dokümanı bedelinin ve
Geçici (Nakit) Teminatın yatırılacağı
banka hesap numaraları
: Vakıfbank Afşin Şb.:
TR 8700 0l50 0l58 0072 8775 7271
Ziraat Bankası Afşin Şb.:
TR 170001000390377120435440
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
5 - İhale tüm isteklilere açıktır.
6 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Konsorsiyum
olarak ihaleye teklif verilemez.
7 - İhale dokümanı Çoğulhan Mahallesi 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde
görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler ihale tarihi saat l4:00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü
olmalıdır.
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Müdürlüğünden:
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Yargıtay Başkanlığından:

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

Sayfa : 110

5 Nisan 2016 – Sayı : 29675

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/48463

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı

İl/İlçe

İZMİR/Urla

Adresi

Gülbahçe Mah.

Tel-Faks

(232) 7506150-(232) 7506155

Posta Kodu

35430

E-Mail

yapiisleridb@iyte.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

Adı/Unvanı

GEMİCİ MÜTEAHHİTLİK
MÜHENDİSLİK İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

SIRAKAPILAR MAHALLESİ
1521 SOKAK NO:29/7
MERKEZEFENDİ DENİZLİ

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

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

3910295538

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

DENİZLİ TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

24192 - MERKEZ

6. Yasaklama
Süresi

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

( )

b-4735
KİSK

(X)

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2015/53096

2. Yasaklama Kararı Veren

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/

Bakanlık/Kurum

TCDD. İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü
TCDD. 2. Bölge Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

Başkanlığı

Adı

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Y.Mahalle

Adresi

Behiçbey-Y.Mahalle/Ankara

Tel-Faks

0312 211 14 49 - 0312 211 12 25

Posta Kodu

06171

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
MAK-İN Makina Demiryolu Makası

Adı/Unvanı

İmalatı İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Adresi

Çankaya Mah. Ebuziya Tevfik Sok.

Gebze/Kocaeli

No: 15/8 Çankaya/Ankara
TC No: 54094200150

Vergi Kimlik/

20644022572

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

Aziz Şaban ÖKMEN

Yenikent Mah. Karasu Cad. No: 15/1

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

Gebze Ticaret Odası
22876
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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

2012/188091

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İLLER BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
ALTYAPI UYGULAMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adresi

Ziraat Mah. 657. Sok. No:14 Tel-Faks

0 (312) 303 34 52
0 (312) 303 34 99

Posta Kodu

06110

altyapi@ilbank.gov.tr

İl/İlçe

E-Mail

ANKARA/Altındağ

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kişi
Adı/Unvanı

FATİH HAN - MK
MÜHENDİSLİK
MASTAFA KALDIRIM
ADİ ORTAKLIĞI

Adresi

Selimiye Mah. İskele Cad.
No:28/1 Üsküdar /
İSTANBUL

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

FATİH HAN

Selimiye Mah.
İskele Cad. No:28/1
Üsküdar /
İSTANBUL

İdealtepe Mah. Vefa
Sok. Manolya Apt.
No:4/1 D:8 Maltepe/
İSTANBUL

34130252336

12814435244

İSTANBUL
TİCARET ODASI

İSTANBUL
TİCARET ODASI

609207

719429

3840318848

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

MUSTAFA
KALDIRIM

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret
veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - DİGER MEVZUAT: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı
Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile
4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu
bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atama Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Doçent alınacaktır.
Adayların, başvurduğu bölüm/Anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri
müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik
belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği
doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle; adayların 6 (altı)
takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmekledir. Son başvuru tarihi ilanın yayın
tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik evrakla başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere
Üniversitemizin www.seu.cdu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
Mühendislik ve
Mimarlık
Mimarlık
Fakültesi

ANABİLİM
DALI
UNVAN ADET
Mimarlık

Doçent

1

—— • ——

AÇIKLAMALAR
Mimarlık veya İnşaat mühendisliği
bilim alanında doçent unvanına
sahip olmak.
3174/1-1

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru
süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için
başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent
kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara ve Müdürlüğe teslim
edilecektir.
Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak
müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Birimi
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Devlet
Konservatuvarı

Bölümü
Gıda
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Türkçe Eğitimi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası
İlişkiler
Dahili Tıp
Bilimleri
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Batı Dilleri ve
Edebiyatı
Temel İslam
Bilimleri
Türk Müziği

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Gıda Bilimi

Profesör

1

Doçent

1

Doçent

1

Doçent

1

Yrd. Doç.

1

Yrd. Doç.

1

Yrd. Doç.

1

Yrd. Doç.

1

Yrd. Doç.

1

Gıda
Teknolojisi
Türkçe Eğitimi
Uluslararası
İlişkiler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk
Cerrahisi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Hadis

Açıklamalar
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
81.06.16
Toplantı Tarihi ve No : 24/12/2014 - 117
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24/12/2014 - 1838
Kocaeli
Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Sarıçökek Mahallesi, Köyiçi Mevkii, sit dışı, tescilsiz alanda
gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tespit edilen kalıntılar ve yüzey bulgularına ilişkin
raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Sarıçökek Mahallesi, Köyiçi Mevkii, sit dışı, tescilsiz alanda
gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tespit edilen kilise kalıntısı, diğer kalıntılar ve yüzey
bulgularının bulunduğu alanın karar eki haritada olduğu şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak ilan edilmesine, KTVKYK’nın 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda uygulamaların
yapılabileceğine, bununla birlikte alanda güvenlik tedbirlerinin ilgili birimlerce alınmasına
Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
41.02.105 A.A.
Toplantı Tarihi ve No : 19/01/2016 - 152
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 19/01/2016 -2372
Kocaeli
Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Yukarı Ulaşlı Köyü, Aşağıbahçeler Mevkii, sit dışı, Köy Tüzel
Kişiliği mülkiyetindeki, 4 pafta, 488 parselde bulunan hamamın korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesi gerektiğinin, koruma grubunun KTVKYK’nın 05/11/1999
tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup olarak belirlenebileceği, koruma alanının ekte
bulunan haritada belirtilen şekilde belirlenebileceğinin belirtildiği 13/01/2016 tarihli raportör
raporu ile hamamın tescil edilmesi, koruma grubu ve koruma alanı belirlenmesinde herhangi bir
sakınca bulunmadığının belirtildiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı-Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 64940297-622.02161469-2 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, raportör raporu okundu. Yapılan görüşmeler
sonucunda;
Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Yukarı Ulaşlı Köyü, Aşağıbahçeler Mevkii, sit dışı, Köy Tüzel
Kişiliği mülkiyetindeki, 4 pafta, 488 parselde bulunan hamamın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi kapsamında olduğu tespit edildiğinden anılan
Kanun’un 7. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
koruma grubunun KTVKYK’nın 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup olarak
belirlenmesine, koruma alanının haritada belirtilen şekilde belirlenmesine, yapının ivedilikle
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlattırılarak Kurulumuza sunulmasına, bu süreç
içerisinde hamamın bozulma sürecinin durdurulması için gerekli önlemlerin ilgili birimlerce
alınmasına karar verildi.
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Sayfa : 147
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3189/1-1
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5 Nisan 2016 – Sayı : 29675
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Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

5 Nisan 2016 – Sayı : 29675
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Sayfa : 155
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RESMÎ GAZETE

5 Nisan 2016 – Sayı : 29675
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Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

5 Nisan 2016 – Sayı : 29675

5 Nisan 2016 – Sayı : 29675

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
GENELGE
— Düzensiz Göçle Mücadele ile İlgili 2016/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
TEBLİĞLER
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (No: 2016/16)
–– Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması
Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
KURUL KARARLARI
— İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile İlgili Maliye Bakanlığı
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/03/2016 Tarihli ve 6817
Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/03/2016 Tarihli ve 6823
Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/03/2016 Tarihli ve 6824
Sayılı Kararı

1

2
27
40

46
51
51
51

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/2229 Başvuru Numaralı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/2758 Başvuru Numaralı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/6146 Başvuru Numaralı
Kararı

52
62
89

İLÂN BÖLÜMÜ
99
a - Yargı İlânı
100
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
108
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
149
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

