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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı tarafından üretilen veya

başka kurumlardan alınmakla işleme konulan, arşiv malzemesi tanımına giren, Bakanlık arşi-

vine mal edilmesi uygun görülen her türlü malzemenin tasnifine, gerekli şartlar altında korun-

malarına; Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerinin koşul-

larının oluşturulmasına; Bakanlık arşivine dahil edilmesine veya dahil edilmekle birlikte belli

bir süreden sonra muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanması ve imhasına dair

usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurtdışı teşkilatını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine

dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Arşiv malzemesi: Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatı birimlerinin iş-

lemleri sonucunda teşekkül eden ve işlem dosyasının sahibi birim tarafından Bakanlık merkez

arşivinde muhafaza edilmek üzere belirlenen; fiziki ve sayısal ortamda üretilmiş yazılı belge,

defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, disk ve

benzeri malzemeyi, 

b) Arşivlik malzeme: Dışişleri Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki birimlerin görev ve

faaliyetleri sonucu oluşan, güncelliğini kaybetmemiş, işlemi bitmemiş veya bitse dahi belli bir

süre el altında tutulmasına ihtiyaç duyulan, ilgili birimin fiziki denetim ve korumasındaki mal-

zeme ile son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyalarını, 

c) Ayıklama: Arşiv malzemesi özellikleri taşımadığı için saklanmasına gerek görülme-

yerek imhası düşünülen, ait olduğu birim tarafından arşiv malzemesi olarak işlem görmesi uy-

gun bulunmayan malzemenin birim tarafından, gerektiğinde geriye dönük olarak,  süreklilik

içinde ve re’sen tasfiyesi işlemini,

ç) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

d) Belge Arşiv: Dışişleri Bakanlığı elektronik belge yönetim sistemini,

e) Birim Arşivi: Bakanlık Merkez Arşivinde muhafaza edilmeyen; tasnif, dosyalama,

ayıklama, imha amacıyla ayırma ve imha işlemlerini bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerindeki

hükme uygun şekilde, birim yetkililerinin inisiyatifi çerçevesinde yerine getiren Merkez Teş-

kilatı birimlerinin arşivlerini ve Dışişleri Bakanlığının yurtiçi veya yurtdışı temsilciliklerinin

arşivlerini,

f) DİAD: Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığını,

g) Diplomatik Arşiv: Dışişleri Bakanlığı merkez ve birim arşivlerini, 

ğ) Diplomatik e-Arşiv: Birimler tarafından Bakanlık Merkez Arşivine devredilen arşiv

malzemesinin taranarak sayısal ortama aktarılması; gerektiğinde ekrana çağrılmasını sağlaya-

cak indeks bilgileriyle eşleştirilmek suretiyle hizmete sunulması işlemini,

h) Dışişleri Bakanlığı Merkez Arşivi: Merkezi bir yönetim çerçevesinde süreklilik için-

de korunmasını ve hizmete sunulmasını teminen, DİAD tarafından yurtiçi veya yurtdışı birim-

lerden devralınmış arşiv malzemelerinin toplamından müteşekkil kurum arşivini,

ı) Dışişleri Bakanlığı Saklama Süreli Standart Dosya Planı (SSSDP): Dışişleri Bakanlığı

teşkilatınca fiziki ve sayısal ortamda üretilen arşiv malzemesi için konu, dosyalama verileri ve

saklama süreleri gibi bilgileri kapsayan, birimler tarafından uyulması zorunlu olan şablonu

(Ek-1), 

i) Gizliliği Kaldırma Komisyonu: Bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerindeki hükümlere

uygun şekilde oluşturulan, gizlilik derecesi taşıyan her türde arşiv malzemesinin gizliliğinin

kaldırılması, kısmi olarak kaldırılması, devam etmesi, ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmesi,
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üretildiği tarih itibariyle gizlilik derecesi taşımayan veya ahiren gizliliği kaldırılmış her türde

arşiv malzemesine ilişkin olarak gizlilik kararı verilmesi hususunda görüş bildiren komisyon-

ları, 

j) İmha: Merkez Arşivine devrinden önce Birimler tarafından imha edilmek üzere ay-

rılan; herhangi bir hukuki, siyasi ve ilmi değeri bulunmayan, delil olma vasfı taşımayan,  Sak-

lama Süreli Standart Dosya Planında öngörülen saklama süreleri dolan veya daha önceki dö-

nemlerde ayıklama ve imha işlemine tabi tutulmadan Merkez Arşivine devredilmiş bulunan

arşiv malzemesinin bu Yönetmelikte belirlenen esas ve yöntemler çerçevesinde imhası işlemini, 

k) İmha Komisyonu: Bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerindeki hükümlere uygun şekilde

oluşturulan, imha edilecek arşiv malzemesini tespit ederek imha listeleri hazırlayan komisyon-

ları,

l) Organik yöntem (Provenance sistemi): Arşiv malzemesinin işlemci birim tarafından

fiziki ortamda kronolojik devamlılığa ve konu bütünlüğüne dikkat edilerek tasnifini ve dosya-

lanmasını öngören belge yönetimi sistemini, 

m) Seri/Fon: Bakanlık Merkez Arşivine devredilecek Birim Arşivinin oluşturduğu ve

Merkez Arşivinde sayısal ortama aktarımda, buna bağlı olarak da gizliliği kaldırma çalışmala-

rında esas alınan dosya ve konu bütünlüğünü, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Usûl ve Esaslar

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Dışişleri Bakanlığının arşiv hizmet ve faaliyetleri, DİAD tarafından

yürütülür. 

Arşiv hizmetlerinin yürütülmesine dair usûl ve esaslar 

MADDE 6 – (1) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı, 6004 sayılı Kanunun 8 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirlenen görevlerini aşağıdaki usûl ve esaslar çerçe-

vesinde yürütür:

a) Bakanlık SSSDP’nin Birim Arşivlerince uygulanmasını denetler; Birim Arşivlerinin

Merkez Arşivine öngörülen esaslar çerçevesinde aktarılması sürecini yönetir.

b) Birim arşivlerinde imha komisyonlarının oluşturulmasına yol gösterir; birim tara-

fından oluşturulacak imha listelerini inceleyerek, üst makamın onayına sunar;  Merkez Arşi-

vinde öngörülecek imha işlemleri için kurulacak imha komisyonlarının başkanlığını yapar ve

hazırlanacak listeyi üst makamın onayına sunar. 

c) Arşiv malzemesinin sayısal ortama aktarılması sürecini Bakanlığın ilgili birimi ile

birlikte yönetir; gerektiğinde Bakanlık ilgili birimleriyle eşgüdüm çerçevesinde personel ve

bilgi güvenliğine zarar gelmeyecek şekilde Bakanlık dışı kaynakların hizmetine başvurur,
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çalışmalarda görev alan Bakanlık personelinin en az Gizli Güvenlik belgesi sahibi olması ön-

koşulunu sağlar, sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında veri güvenliğini sağlayacak tüm güvenlik

önlemlerinin alınmasına azami özen gösterir.

ç) Sayısal ortama aktarılan arşiv malzemesinin devletin, devlet dışı kuruluşların ve araş-

tırmacıların istifadesine sunulması için gerekli idari ve teknik düzenlemelerin ilgili Bakanlık

birimleriyle eşgüdüm içerisinde planlanmasına ve uygulanmasına nezaret eder.

d) Gizliliği kaldırılan ve araştırmacılara açılan arşiv malzemesi hakkında tanıtım faa-

liyetinde bulunur; rehber ve katalog hazırlar; araştırma başvurularını değerlendirip işleme

koyar.

e) Yurtiçinde ve yurtdışında arşivcilik konusundaki gelişmeleri izler.

f) Yabancı diplomatik arşivlerde incelemelerde bulunur; kurumsal ilişkiler geliştirir.

g) Yurtiçinde arşivcilikle ilgili kurumlarla ve akademik çevrelerle danışma mekaniz-

maları oluşturur.

ğ) Dışişleri Bakanlığı arşiv malzemesinin dönemsel kitaplar halinde yayımlanmasını

organize eder.

h) Başka kuruluşlara ve yabancı diplomatik arşivlere ait gizlilik dereceli arşiv malze-

mesinin gizliliğinin kaldırılması konusunda gerekli girişimleri Dışişleri Bakanlığının ilgili bi-

rimiyle eşgüdüm içerisinde yürütür. 

ı) Dışişleri Bakanlığı Kütüphanesini yönetir; basılı ve sayısal ortamda yayın satın alma

ve abonelik gibi işlemleri Bakanlık birimleriyle eşgüdüm içinde yürütür.

i) Arşiv hizmetleri konusunda Bakanlık personeli için eğitici etkinlikler düzenler.

j) Yıpranmış, tahrip olmuş arşiv malzemesinin onarım ve restorasyonu için ihtisas birimi

oluşturur ve çalışmalarını denetler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Arşivi İşlemleri

Birim Arşivlerinin görevleri

MADDE 7 – (1) Birim Arşivleri; 

a) Birimde üretilen veya birime gelen arşiv malzemesi niteliğindeki evrakın SSSDP’ye

göre dosyalanması ve muhafazasından, 

b) SSSDP uygulamasının başlamasından önceki tasnif düzeninin yeni uygulamaya uyar-

lanması için imkan ölçüsünde geriye dönük çalışma yapılmasından,

c) Arşiv malzemesi niteliği taşımayan ve muhafazası uygun görülmeyen malzemenin

sürekli olarak belirlenmesi ve ayıklanması ile SSSDP’de öngörülen saklama/devir süreleri do-

lan arşiv malzemesinin Merkez Arşive devri amacıyla belirlenmesinden,

ç) Arşiv malzemesinin imhası veya Merkez Arşivine devri amacıyla, bu Yönetmelikte

belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanacak listelerin DİAD’a sunulmasından (Ek-2, Ek-3),

d)  Merkez Arşive devir işleminden önce uygunluk kontrolünün yapılması ve SSSDP’de

öngörülen kutu/klasör etiketlerinin hazırlanmasından  (Ek-4, Ek-5),

sorumludur.
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Arşiv sorumlusu belirlenmesi ve DİAD’a  yıllık rapor gönderilmesi 

MADDE 8 – (1) Birim Arşivlerinde en az bir arşiv sorumlusu tespit edilerek, ismi/isim-

leri DİAD’a bildirilir. Birim arşivlerinin yıl içinde arşivlerde yaptıkları işlemlerle ilgili olarak

güncel bilgilere ilişkin ayrıntıları içeren bir rapor yıl sonunda DİAD’a iletilir. 

Uygunluk kontrolü 

MADDE 9 – (1) Bakanlık Birim Arşivleri, Merkez Arşivine devredilecek arşiv malze-

mesini 7 nci maddede ve Ek-4’te belirtilen kriterlere göre uygunluk kontrolüne tabi tutar. Uy-

gunluk kontrolü birim arşiv sorumlusu tarafından yapılır. Birim amirleri ve misyon şefleri uy-

gunluk kontrolünün yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Ayıklamaya tabi belgeler 

MADDE 10 – (1) Gizlilik taşımamak ve işlem nüshası ayrıca kayda alınmış olmak ko-

şuluyla ikiden fazla olan nüshalar ve bilgi nüshaları, ansiklopedik metinler, broşür ve tanıtıcı

yayınlar, reklam belgeleri, Bakanlık veya Birim kitaplığına devrinde yarar görülmeyen kitapçık

ve sair yayınlar, resmi yazı konusu olmayan basın malzemesi ayıklamaya tabi belge kapsamında

değerlendirilir. 

(2) Bu tür malzeme belirtilen İmha Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın Birim

yetkilisinin onayıyla imha edilebilir.

Malzemenin Birim Arşivinde saklama/devir süresi 

MADDE 11 – (1) Merkez Arşivine devredilecek malzemenin, merkez teşkilatı birim

arşivinde saklama/devir süresi 15 yıldır.

(2) Merkez Arşivine devredilecek malzemenin, yurtiçi bürolarının birim arşivlerinde

saklama/devir süresi 15 yıldır. 

(3) Merkez Arşivine devredilecek malzemenin, Dışişleri Bakanlığının dış temsilcilik-

lerinin birim arşivlerinde saklama/devir süresi 30 yıldır. 

(4) Saklama/devir süresinin uzatılması veya kısaltılması, ihtiyaç ve imkanlara göre, il-

gili birim amirinin talebi üzerine Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığıyla mutabakat çerçeve-

sinde karara bağlanabilir.

Arşiv malzemesinin nakli 

MADDE 12 – (1) Yurtiçi ve yurtdışı teşkilatı Birim Arşivlerinde saklama süresini ta-

mamlayan arşiv malzemesinin Bakanlık Merkez Arşivine devri, temsilciliklerin özellikleri ve

ihtiyacı göz önüne alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek özel talimatlarla düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Arşivi İşlemleri

Birim Arşivlerinden gelen malzemenin kabulü

MADDE 13 – (1) Merkez Arşivine devredilen arşiv malzemesi Birim Arşivindeki tas-

nifi, kronolojik dizilimi ve dosya bütünlüğü esasına göre kabul edilir. DİAD, devir işlemi çer-

çevesindeki uygunluk (Ek-4) kriterlerini karşılamadığını tespit ettiği arşiv malzemesini kabul

etmeyerek, eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.
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Malzemenin Bakanlık Merkez Arşivinde tasnif işlemleri 

MADDE 14 – (1) Merkez Arşivine devrolunan arşiv malzemesinin tasnif edilmesi iş-

lemi için iki farklı yöntem uygulanır:

a) Merkez Arşivine devrolunan arşiv malzemesi Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yö-

netmelikte belirlenen kriterlere ve organik yönteme göre tasnif edilir (Ek-6).

b) Arşiv malzemesi, 17 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, Merkez Arşive

devrolunduğu şekliyle sayısal ortama aktarılır ve çeşitli teknik uygulamalarla sayısal ortamda

kayıt altına alınır, gerekli durumlarda fiziki arşivde organik yönteme göre tasnif edilir.

Damgalama 

MADDE 15 – (1) Fiziki ve sayısal ortamdaki belgelere damga tatbik edilir. Sayısal or-

tama alınan verilerin oluşturulma, erişim, okuma/yazdırma, tarih bilgilerinin ve belge bütün-

lüğünün sağlanması maksadıyla, zaman damgası sunucusu üzerinde yer alan açık anahtar alt-

yapısı teknolojisi kullanılarak elektronik imzayla zaman damgalarının tutulması sağlanır.

Birimlerin Merkez Arşivinden yararlanması 

MADDE 16 – (1) Bakanlık birimlerinin görevlendireceği personelin Merkez Arşivinde

resmi amaçlarla inceleme, araştırma yapabilmesi için gerekli koşullar DİAD tarafından sağlanır.

Bu amaçla Birim amirinin Ek-7’deki form çerçevesinde DİAD Başkanına yazılı bildirimde bu-

lunması yeterlidir.

(2) Bu tür çalışmalar, Birimin daha önce devrettiği kendisine ait arşiv malzemesi de

dahil olmak üzere sayısal ortamda ve ekran üzerinde gerçekleştirilir.  Gizlilik ibaresi taşımayan

belgelerin örnekleri sayısal ortam üzerinden alınabilir.  

(3) İncelenecek arşiv malzemesinin sayısal ortama aktarılması süreci henüz tamamlan-

mamışsa, araştırma ve inceleme işlem dosyaları üzerinde fiziki ortamda yapılır. Bu durumda

da usûlüne uygun örnekler alınabilir. 

(4) İstisnai durumlarda, Birimin gerekçeli yazılı talebi üzerine belgelerin asılları DİAD

Başkanı’nın onayıyla,  tutanak karşılığı, 10 gün içinde iade edilmek üzere verilir. Talepte bu-

lunan Birim amiri, belgenin sorumluluğunu üstlenmiş olur.

Elektronik arşiv 

MADDE 17 – (1) Birim arşivlerinden Merkez Arşive devrolunan arşiv malzemesi, dev-

ralındığı şekilde elektronik ortama aktarılabilir. Elektronik ortama aktarılacak malzeme için

dikkate alınacak kriterler şunlardır:

a) Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan arşiv malzemesi, fiziki hali üzerinde mevcut

hiçbir bilgi kaybedilmeden orijinal haliyle sayısallaştırılır. Sayısallaştırılan tüm veriler, gizliliği

kaldırılıncaya kadar internetle hiçbir bağlantısı olmayan ve veri sızdırmalarına karşı tüm ön-

lemlerin alınmış olduğu sunucularda e-imzalı olarak saklanır;  sunucunun yer aldığı mekâna

ve sayısallaştırılan verilere erişim  hakkı sadece yetkili personele verilir.
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b) Arşiv malzemesi,  en az optik 400 DPI çözünürlükte taranır; fiziki haline eşdeğer

olacak ve çıplak gözle okunabilen netlikte görüntü kalitesi sağlanacak şekilde sayısallaştırılır. 

c) Tarama işlemi bittikten sonra arşiv malzemesi tarama işleminden önce alındığı sıra

ile ait olduğu gömlek ve kutuya tekrar yerleştirilir ve dosya bütünlüğü korunur.

ç) Sayısallaştırma esnasında veya sonrasında çözünürlük herhangi bir işlem uygulanarak

değiştirilemez, çözünürlük değerleri optik olarak sağlanır.

d) Sayısallaştırma yapılan her bir görüntünün ana kopyası, sıkıştırmasız TIFF forma-

tında ve 24 bit renk derinliğine sahip olarak, hiçbir filtre kullanılmadan taranarak kaydedilir.

Her bir görüntünün üst bilgileri (exif) ilgili dosya içerisine belirlenen içerik ve formatta yazılır.

e) Sayısallaştırma yapılan her bir görüntünün dolaşım kopyası %80 kalite jpeg forma-

tında ve 24 bit renk derinliğine sahip olarak, hiçbir filtre kullanılmadan taranarak kaydedilir.

Her bir görüntünün üst bilgileri (exif) ilgili dosya içerisine belirlenen içerik ve formatta yazılır.

f) Sayısallaştırılan belgeler aranabilir ibareli formatta hazırlanır.

g) İlk tarama işleminden sonra sayısallaştırılan malzeme üzerinde herhangi bir resim

iyileştirme işlemi (kesme, döndürme, çevirme, pozlandırma, gürültü temizliği ve benzeri) uy-

gulanmaz.

ğ) Sayısallaştırma aşamasında, arşiv malzemesinin kimyasal yapısını bozabilecek tarzda

yardımcı malzeme ve yöntemler kullanılmaz.

h) Sayısallaştırma işlemi bitiminde, sayfalara ait indeks bilgileri sisteme girilerek tara-

nan görüntülerle eşleştirilmesi yapılır.

ı) Arşiv depoları içerisinde yer alan arşiv saklama üniteleri/dolapları, kutular ve göm-

lekler barkodlanıp etiketlenir. Arşiv kutu ve klasörlerine ait olduğu fon, dosya bilgisini içeren

tanıtıcı sırt bilgisi, tarih ve sıra numarasını gösteren sırt etiketi yapıştırılır.

i) Üretilen barkod numarasıyla ilişkili olarak tüm kutu ve gömlekler için üstveri indeks

bilgileri sisteme kaydedilir.

j) Arşiv malzemelerinin bütünlüğünün korunması, nicelik olarak eksiksiz ve tam sayı-

sallaştırılması hususu kontrol edilir.

k) Sayısallaştırılmış her belge için aşağıdaki kalite kontrol ölçütlerine uygunluk kontrol

edilir:

1) Görüntü ebadı orijinal belgenin asıl ebadıyla aynı yapılır.

2) Taranmış görüntüde belgedeki ayrıntılar azami ölçüde yansıtılır.

3) Sayısal nüshaların formatı istenilen ölçütlere uygun ve kayıpsız sıkıştırma uygula-

narak kaydedilir.

4) Asıl nüsha ve dolaşım nüshaları, çoklu sayfa şeklinde değil her sayfa için ayrı ayrı

üretilir.

5) Görüntü yönü ilgili malzemenin yönü ile aynı olur.

6) İndeks ve katalog bilgileri belge içeriğiyle uyumlu ve doğru olarak girilir.
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l) Fiziki ortamdaki damgalama işlemi, Elektronik Referans Numarası oluşturulmak su-

retiyle elektronik ortamda da tatbik edilir.

m) Elektronik ortamda oluşturulan bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşı-

yanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla, bir kopyası sabitdisk veya ge-

liştirilmiş benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilmesi sağlanır.

(2) Söz konusu sabitdisk veya geliştirilmiş benzeri kayıt ortamının yedeklemesi de ya-

pılır. Sayısal ortama aktarılan verilerin yedek kayıtlarının bulunduğu medya, fiziki güvenlikli

bölgede bulunan anahtarlı ve üç kombinezonlu kilit ile korunan çelik kasada saklanır ve bu

bölge kapalı devre kayıt sistemleriyle sürekli gözetim altında tutulur. 

Arşiv malzemesinin yangından korunması 

MADDE 18 – (1) Bakanlık Merkez birimlerinde, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatında arşiv-

lerin yangından korunması konusunda 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu kapsamda:

a) Arşiv odalarına sadece yetkili personel nezaretinde girilir.

b) Arşiv odalarında sigara içilmez ve yanıcı parlayıcı maddeler ile yangın güvenliğini

tehlikeye sokacak diğer cihaz ve maddeler bulundurulmaz.

c) Arşiv odalarında yeteri kadar kuru kimyevi tozlu ve gazlı yangın söndürme sistem

ve cihazları bulundurulur. Bu sistem ve cihazların bakımı ve kontrolü periyodik olarak yaptı-

rılır.

ç) Arşiv malzemesinin önemi dikkate alınarak muhafaza edildikleri dolap, raf ya da ka-

palı rafların üzerine kurtarma öncelik derecesine göre etiketler yapıştırılır.

d) Yangın esnasında hangi arşiv malzemesinin kimler tarafından kurtarılacağı önceden

belirlenir.

e) Yangın Emniyet Talimatı, arşiv odalarının girişlerine kolayca görülecek şekilde asılır.

f) Yangın söndürme sistem ve cihazları çalıştığında, depolarda bulunabilecek personelin

kullanımına tahsis edilecek oksijen maskeleri tedarik edilir.

Diğer koruma önlemleri 

MADDE 19 – (1) Merkez ve dış teşkilat birimleri, henüz Bakanlık Merkez arşivine

devretmeyip ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesinin her türlü zararlı tesir ve unsurlardan

korunması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.  Merkez Arşivine intikal eden arşiv

malzemesi konusunda sorumluluk DİAD’a aittir. Alınacak koruma önlemleri şunlardır:

a) Hırsızlık, rutubet, su baskını, tozlanma ile her türlü hayvan ve haşeratın tahriplerine

karşı tüm önlemlerin alınması.

b) Yangına karşı, yangın söndürme sistem ve cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde

daimi çalışır durumda bulundurulması.
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c) Arşivin her bölümünde, uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin

% 50-60 arasında tutulması.

ç) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanıl-

ması.

d) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depola-

rının dezenfekte edilmesi.

e) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesi.

f) Isının mümkün olduğu kadar sabit, kâğıt malzeme için 12-15 derece arasında tutul-

ması.

g) Elektronik Arşiv sunucu ve sabitdisklerin yangından korunması ve Bakanlığın başka

bir binasında yedeklenmesi ile siber saldırılara karşı, bu konuda yetkili Bakanlık birimi ile eş-

güdüm sağlanarak muhafaza edilmesi. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İmha İşlemleri ve İmha Komisyonları

İmha işleminin kapsamı 

MADDE 20 – (1) İmha işlemi, İmha Komisyonu marifetiyle ve Komisyonun imha ka-

rarının yetkili makamca onaylanmasıyla gerçekleştirilir. 

(2) Arşiv ve arşivlik malzeme statüsü kazandırılmamış malzeme imhaya değil, ait ol-

duğu birimin yetkisi dahilinde, ayıklamaya tabidir. Ayıklama konusu olan malzemeler 10 uncu

maddede belirtilmiştir.    

(3) Gizlilik taşımayan belgelerin işlem nüshaları; gizlilik taşıyan evrakın işlem nüsha-

larının yanısıra bilgi nüshaları ve suretleri arşiv malzemesi statüsünde olup SSSDP çerçevesinde

belirlenen saklama süresinin dolması ve akabinde 22 nci maddede kayıtlı prosedürün izlenmesi

yoluyla imha edilebilir. 

(4) SSSDP’deki saklama süresinin dolması sonucu yapılacak imha işlemi,  eski tarihli

malzemeden başlanarak yeni tarihli malzemeye gelinmek suretiyle gerçekleştirilir. 

(5) Osmanlı Türkçesiyle yazılmış malzemenin imhası sadece Merkez Arşivinde yapılır.

(6) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin imha edilecek malzemeyi kapsayan

ilgili maddesi, bu Yönetmelik için de geçerlidir (Ek-8).

İmha komisyonlarının teşkili 

MADDE 21 – (1) Merkez Arşivindeki imha işlemleri için Merkez Arşivi İmha Komis-

yonu kurulur. Komisyon,  DİAD Başkanının başkanlığında, Merkez Arşivinden iki görevli ile,

ilgili Birimin amiri tarafından görevlendirilecek biri meslek memuru en az iki temsilciden

oluşur. 

(2) Yurtiçi Birim Arşivlerinde yapılacak imha işlemleri için Birim amirinin başkanlı-

ğında, meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru veya arşiv görevlisinden oluşan asgari

üç kişilik Birim İmha Komisyonu kurulur. Ancak, 22 nci madde hükümleri saklıdır.

13 Aralık 2016 – Sayı : 29917                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(3) Dış temsilcilik Birim Arşivlerinde yapılacak imha işlemleri için, misyon şefinin

başkanlığında bir meslek memuru ile arşivden sorumlu konsolosluk ve ihtisas memurlarından

oluşacak asgari üç kişilik Dış Temsilcilik İmha Komisyonu kurulur. Ancak, 22 nci madde hü-

kümleri saklıdır. 

İmha listesi düzenlenmesi, listelerin kesinlik kazanması ve imha şekli

MADDE 22 – (1) İmha edilecek malzeme için Ek-2’deki örneğe göre iki nüsha halinde

liste hazırlanır. 

(2) Birim ve Merkez Arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, DİAD Başkanının onayın-

dan sonra Bakan veya Bakanın görevlendireceği bir yetkilinin onayı ile kesinleşir. 

(3) Yetkilendirilmesi halinde DİAD Başkanı nihai onay verebilir. 

(4) İmha Komisyonu tarafından imzalanan ve nihai onayı alınan imha listelerinin ve

imha tutanaklarının bir nüshası ait olduğu birimde, ikinci nüshası DİAD’da, denetime hazır

vaziyette on yıl süre ile saklanır. 

(5) Sayısal ortamda saklanan arşiv malzemesinin imha işlemleri, bu Yönetmelik hü-

kümlerince yapılır. 

(6) Belirlenen malzeme, çapraz kesim tipi kâğıt kıyma makinelerinde kıyılmak suretiyle

imha edilir. Gizlilik dereceli hassas belgeler kıyıldıktan sonra yakılır.

(7) İmha işleminin sonuçlanmasını takiben, aynı malzemeyi kendi arşivinde muhafaza

etmekte olan diğer kurumlara bilgi verilir.

Dış Temsilcilikler İçin Acil İmha Planı/İhtiyati İmha Planı 

MADDE 23 – (1) İç karışıklık, savaş gibi olağanüstü hallerde acil imha/ihtiyati imha

zorunluluğu doğmuşsa, misyonda mevcut bulunan ve mümkün olma durumlarına göre sırasıyla

Bakanlık talimatıyla, Misyon Şefi/Birim Amiri’nin yazılı veya sözlü talimatıyla uygulamaya

konulan Acil İmha Planı ve Bakanlık talimatıyla uygulamaya konulan İhtiyati İmha Planı ge-

çerlidir. Bilişim güvenliğini ilgilendiren tüm malzemenin Acil ve İhtiyati İmha İşlemi ise bu

hususta Bakanlık ilgili birimi tarafından hazırlanan Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde

gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Dışişleri Bakanlığı Arşivinin Gizliliğinin Kaldırılması ve Araştırmacılara Açılması

Gizliliğin kaldırılması

MADDE 24 – (1) Arşiv belgesi üzerindeki gizliliğin kaldırılması, üretildiği aşamada

gizlilik derecesi verilmesine ihtiyaç duyulan hassas içerikli malzemenin üzerinde tanımlanmış

olan saklama, kullanma, paylaşma ve yayımlama kısıtlamalarının, geçen zaman ve değişen ko-

şullar sonucu kaldırılması işlemidir. Hangi arşiv malzemesinin hangi amaçla ve ne kadar süre

sonra gizliliğinin kaldırılacağı çalışma sırasında belirlenir. Bakanlık bir arşiv malzemesinin

gizliliğini tümüyle veya kısmen kaldırabileceği gibi, bu kararını koşulların değişmesi sonucu

geri de alabilir.
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Arşiv malzemesinin gizlilik süresi 

MADDE 25 – (1) İşlem tarihi üzerinden en az 30 yıl geçmiş gizlilik dereceli arşiv

malzemesinin gizliliği, 26 ncı maddeye göre kaldırılabilir.

(2) İstisnai durumlarda, Bakanın veya görevlendireceği üst düzey yetkilinin kararıyla,

birinci fıkrada belirlenen süre değiştirilebilir.

Gizliliği Kaldırma Komisyonlarının teşkili ve nihai onay

MADDE 26 – (1) Gizliliği kaldırma işlemi, DİAD tarafından organize edilen Gizliliği

Kaldırma Komisyonunun yaptığı ön çalışma temelinde yerine getirilir. Komisyon, DİAD Baş-

kanı başkanlığında, ilgili belgeler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi Büyükelçilerin katılımıyla

asgari üç kişiden oluşur. Komisyon, çalışmalarında gerekli görmesi halinde, belgeyle ilgili bi-

rimlerin görüşlerine başvurabilir.  

(2) İhtiyaca ve olanaklara göre, eşzamanlı çalışmak üzere birden fazla Gizliliği Kaldır-

ma Komisyonu oluşturulabilir.

(3) Gizliliğin kaldırılması işlemi, üzerinde çalışılan seri/fon’daki işlem nüshaları teme-

linde yapılır. 

(4) Gizliliği Kaldırma Komisyonunun kararları nihai olmayıp, Bakanın veya görevlen-

direceği bir yetkilinin onayına tabidir. 

(5) Komisyon kararları oy çokluğuyla alınır. Komisyonun oy çokluğu ile karar vere-

mediği durumlarda Komisyon Başkanının oy verdiği tarafın tercihi dikkate alınır. 

(6) Gizliliği Kaldırma Komisyonlarının yetki, sorumluluk ve çalışma esasları bir yö-

nergeyle belirlenir. 

Diğer kurumlara ait gizlilik dereceli arşiv malzemesi 

MADDE 27 – (1) Bakanlık Merkez Arşivine intikal etmiş diğer yerli ve yabancı kamu

kurum ve kuruluşlarına ait gizlilik dereceli arşiv malzemesi, ait olduğu kurumun onayı alın-

madan araştırmacılara açılamaz. 

(2) Üzerinde gizliliği kaldırma çalışması yapılan dosyanın bütünlüğü açısından önem

taşıdığı değerlendirildiği takdirde, bu tür malzemenin araştırmacılara açılması hususunda onayı

alınmak üzere ait olduğu kuruma arşiv malzemesinin örneğiyle birlikte yazılı olarak başvurulur.

Uygun görmesi halinde kurum, belgenin gizliliğinin kaldırılması konusunda gereğini kendi

mevzuatına göre yerine getirir ve sonucundan Dışişleri Bakanlığına yazılı bildirimde bulunur.

(3) Yabancı devletlere ve kuruluşlara ait olup, keza dosyanın bütünlüğü açısından önem

taşıdığı değerlendirilen belgeler için girişim diplomatik kanaldan yapılır. 

(4) Uluslararası kuruluşların kendi gizlilik dereceli arşiv malzemesi için dönemsel ola-

rak yaptıkları gizliliği kaldırma çalışmaları ve yayımladıkları belge listeleri, söz konusu kuru-

luşla ilişkilerden sorumlu Bakanlık birimi tarafından imkan ölçüsünde izlenir ve elde edilen
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bilgiler gizliliği kaldırma çalışmasında dikkate alınmak üzere DİAD kanalıyla ilgili Gizliliği

Kaldırma Komisyonunun dikkatine getirilir. Gerektiği takdirde diplomatik kanaldan girişim

yapılır.

Gizliliği kaldırılan arşiv malzemesinin listelerinin düzenlenmesi 

MADDE 28 – (1) Gizliliği kaldırılan malzeme için teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti,

aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve numarası, dosya, sıra, şifre numarası esas alınmak üzere

iki nüsha olarak liste hazırlanır. Listeler, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. 

(2) Gizliliği Kaldırma Komisyonunda işlemi tamamlanan arşiv malzemesine dair lis-

teler Bakan veya görevlendireceği bir yetkilinin onayı ile kesinlik kazanır. 

(3) Nihai onay alındıktan sonra,“……. tarihli ve …… sayılı Karar ile gizliliği kaldırıl-

mıştır.” damgası vurularak gizlilik iptali işlenir. Malzemenin elektronik ortamdaki görüntüsü

üzerine benzer bir damga tatbik edilir. 

(4) Listeler, bunlarla ilgili yazışmalar ve onaylar, Merkez Arşivinde muhafaza edilir. 

Gizliliği kaldırılan arşiv malzemesinin araştırmacıların istifadesine açılması 

MADDE 29 – (1) Gizliliği kaldırılan arşiv malzemesi, araştırmacıların istifadesine,

Dışişleri Bakanlığı Merkez Arşivinde sayısal ortamda sunulur.

(2) Araştırmacıların arşiv malzemesinden yararlanmalarına ilişkin esaslar, 31/1/2002

tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Arşivlerinde

Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişi-

lerin Tabi Olacakları Esaslara uygun olarak ayrı bir yönergeyle belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetleme 

MADDE 30 – (1) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı, Bakanlık arşiv hizmet ve faali-

yetlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde yürütülmesini denetler ve

tespit edilen aksaklıkları bir raporla üst makama bildirir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 31 – (1) 7/9/2012 tarihli ve 28404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri

Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık Merkez Arşivinden yararlanma esas ve usûllerini

belirleyen yönergeler hazırlanıncaya kadar önceki uygulamalara devam edilir.

Yürürlük 

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ KAYIPLARIN AZALTILMASINA DAİR TEDBİRLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım

Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hedef kayıp oranı: Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul tarafın-

dan belirlenen, tarife yoluyla karşılanan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranını,”

“h) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım siste-

minde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etki-

leyen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe

dayanmayan kaybı,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (hh) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (oo) bendi eklenmiştir.

“ç) Dağıtım bağlantı bedeli: Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması

için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedeli,”

“hh) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım siste-

minde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etki-

leyen; teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe

dayanmayan kaybı,”

“oo) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere

tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin dağıtım faa-

liyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; da-

ğıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerinin belirlenmesinde, dağıtım faaliyetinin yürü-

tülmesi kapsamında gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul

getiri, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet

maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve iletim tarifesi kapsamında ödenen

tutarlar gibi tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınır. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alı-

nacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek

kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alır ve

tüketicilere yansıtılır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerinin belirlenmesinde, tek-

nik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak

maliyetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasında 19/12/2015 tarihli ve 29567 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller;

bağlantı durumu, tüketim miktarı ve kullanım amacı gibi ölçütler esas alınarak farklılaştırıla-

bilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin serbest olmayan tüketicilere yö-

nelik perakende satış faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle be-

lirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için

gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti vb. ya-

tırım harcamaları ve/veya işletme giderleri, enerji tedarik maliyetleri ile maruz kalınan risk-

lerden hareketle belirlenen sektörel brüt kar marjı gibi perakende satış faaliyetinin yürütülmesi

kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller 30/12/2015 tarihli ve 29578 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında

Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde dikkate alınır. Perakende satış fiyatları;

tüketicilerin bağlantı durumu, tüketim miktarı ve kullanım amacı gibi ölçütler esas alınarak

farklılaştırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlen-

mesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti,

perakende satış hizmet maliyeti vb. yatırım harcamaları ve/veya işletme giderleri, enerji tedarik

maliyetleri gibi son kaynak tedarik faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hiz-

metleri karşılayacak bedeller ile makul kar dikkate alınır. Söz konusu tüketiciler için son kaynak

tedarik tarifesi rekabetçi piyasaya geçişi teşvik edecek şekilde belirlenir.
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(5) Düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenme-

sinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, pera-

kende satış hizmet maliyeti vb. yatırım harcamaları ve/veya işletme giderleri, enerji tedarik

maliyetleri gibi son kaynak tedarik faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hiz-

metleri karşılayacak bedeller ile bu kapsamda oluşan risklerden hareketle sektörel olarak be-

lirlenen brüt kar marjı dikkate alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6  – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

2017 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/10/2016 tarihli ve 2016/9369 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017

yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uy-

gulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini be-

lirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, EK-1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortak-

lıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi

olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci

maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı

dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 16 ncı ve 17 nci maddelerine tabi olup

17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyet-

lerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket

ederler.
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yı-

lına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 30 uncu maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçün-

cü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu

iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler

ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası

kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıklarını,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

e) Karar: 12/10/2016 tarihli ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Fi-

nansman Programı Hakkında Kararı,

f) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya

ait olan işletmeci teşebbüsleri,

g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ğ) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

h) Program: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel

Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler

ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2017 yılı

Genel Yatırım ve Finansman Programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2016 yılında ayrılan eleman sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate

alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya

alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Ka-

nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 12/10/2015

tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşeb-
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büsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında

Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2016 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dik-

kate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Müsteşarlığa bilgi verir.

(2) 2017 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan teşebbüslerin

(TCDD, TİGEM, TTK, MKEK, TPAO, BOTAŞ, ÇAYKUR ve ESK) ve bunların bağlı ortak-

lıklarının (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TCDD Taşımacılık A.Ş.) Kararın 4 üncü

maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görü-

şüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak

taleplerini gerekçeleriyle Müsteşarlığa iletir ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül

ettirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra

kapsamındaki atama izinleri, Müsteşarlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde

emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi

doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından ataması

müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar

Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli

atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak

üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim

kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu

ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi

Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen

yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel

alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek

kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan

kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mu-

tabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Müs-

teşarlığa iletir.

İlave atamalar

MADDE 5 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave

personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel

Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa

veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate

alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa

gönderilebilir.
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(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kalkınma Bakanlığı Kurullar

Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye ile-

tilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesi çerçevesinde

oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda ihtiyaca yönelik olarak de-

taylı açıklamalara yer verilir. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-

mında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası

kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri için gön-

derilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis

veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı

tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve

unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracı-

lığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

(3) Kararın 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan atamaların

sonuçlanmasından itibaren 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ÖİB’ye bilgi verilir.

Zorunlu istihdam

MADDE 6 – (1) Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hak-

kında gerekçesi ile birlikte Müsteşarlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Geçici işçiler

MADDE 7 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2017 tarihinden itibaren 2017 yılında çalıştıracakları

geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 21 inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkça

bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve EK-3’te

yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya

ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. Geçici İşçi Talep Formunu göndermeyen teşeb-

büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamda yapılacak talepler Müsteşarlığa veya ÖİB’ye

yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay

Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın

ilgili personele ödeme yapılamaz.

(3) Kararın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilmesi duru-

munda teşebbüsler EK-11’de yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak

ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye başvurur.

Fazla çalışma

MADDE 8 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma

süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
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(2) Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü

içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Müs-

teşarlık veya ÖİB tarafından belirlenmesi için teşebbüsler EK-4’te yer alan Tablo 502: İlave

Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Müsteşarlığa veya ÖİB’ye

başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla

çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer

mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Pozisyon iptali

MADDE 9 – (1) Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2017 tarihine

kadar yapılır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 10 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında

kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.

Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-

mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok

yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2017-

2019 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi

kısıtları dâhilinde, 2017 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 21 inci mad-

desinin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2018 yılı ve son-

rasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2017 yılı için Müsteşarlıkça bildirilen tavanın her yıl için

%5’er artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını

Kararın 13 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim ku-

rulları %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) 2017 yılı hizmet alımı tavanı Müsteşarlıkça bildirilecek tutardır.

b) 2018 yılı hizmet alımı tavanı = 2017 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

c) 2019 yılı hizmet alımı tavanı = 2018 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2017 yılı hizmet alımı tavanı = Müsteşarlıkça bildirilen

tavan x 1,25

d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2018 yılı hizmet alımı tavanı = 2017 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25

e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2019 yılı hizmet alımı tavanı = 2018 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,05 x 1,25

(3) Kararın 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle 2019

yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının gö-
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rüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından karar verilmesi durumunda 2019 yılı son-

rası için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %5 artırılması suretiyle hesap-

lanır.

(4) Kararın 12 nci ve 13 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak ve-

rilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe su-

nulmaksızın Müsteşarlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede ger-

çekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs

yönetim kurulu sorumludur. 

(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa

Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-

len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce

ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Müsteşarlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım

tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları

MADDE 11 – (1) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,

konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü

içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-

leplerine ilişkin başvurularda, EK-5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı

Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel

bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve un-

vanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılı-

ğıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye gir-

mesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme

üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer

nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tab-

lolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.
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g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan ba-

zında aylık ortalama ücretleri.

(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine

ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur. Müs-

teşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç du-

yacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen kurumlara

sunulur.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

MADDE 12 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin ola-

rak, her bir ihale bazında;

a) Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekçesi,

b) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti,

c) İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş tarihleri,

ç) İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama

ücretleri,

d) Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı,

e) Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı,

duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam edileceği,

hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak bu raporu EK-6’da yer alan

Tablo 509: Hizmet Alımları Bilgi Formu ile birlikte Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına,

DPB’ye, Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB’ye Mart ayı sonuna kadar gönderir.

Teşebbüsler arası devirler

MADDE 13 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam

hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca

yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya

varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Müsteşarlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Ticari banka kredileri

MADDE 14 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle

gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı önlemlere başvurur, etkin alacak takibi ve stok yönetimi için

gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, Program

çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi

kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilirler.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kurulla-

rına aittir.
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(3) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan

bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve stok banka

kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-7’de yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı

Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 15 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması

gereken temettü tutarlarını, EK-8’de yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,

2016 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 2016 yılı

kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen

tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan

ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yaparlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan

dağıtılabilir kâr tutarını Müsteşarlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye

hesaplarında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 16 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yü-

kümlü oldukları mali tablolar ile Müsteşarlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları

Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen tak-

vime uygun olarak Müsteşarlığa gönderirler.

(2)  Kamu işletmeleri, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifre-

lerini kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tab-

loları doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret

ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar. Duyurular, konusuna göre

ilgili birimlere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem

verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni

detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iş-

letmesi tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu İnternet adresi üzerinden

doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermezler.

(5) Kamu işletmelerinin İnternet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Genel Müdür

Yardımcısı seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar res-

mî evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Müsteşarlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları

ile tutarlı olup olmadığı denetlenebilir.
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(6) Sermaye durumlarının takip edilebilmesini ve devlet hesaplarıyla uyumlu olmasının

sağlanmasını teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir değişiklik olan kamu işletmeleri,

ilgili değişimin muhasebe kayıtlarına aktarılmasını takip eden on beş gün içinde, EK-9’da yer

alan Tablo 506: Sermaye Değişim Tablosunu ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye gönde-

rirler.

(7) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl

durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-10’da yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul

Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2017 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgi-

sine göre ÖİB’ye gönderir.

Kapasite geliştirme

MADDE 17 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda sağlıklı ve düzenli mali ve mali olma-

yan her türlü tabloları (bilanço ve gelir tablosu gibi) üretebilmek ve söz konusu tabloları, Kamu

İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime

uygun olarak Müsteşarlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi sistemini geliştirme

faaliyetlerini yerine getirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide ve-

rilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği

bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi

işlem altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama projeleri

tasarruf tedbirleri dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İç denetçilerin atanabilmesi için düzenlenecek eğitimler ve sınavlar

MADDE 18 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, iç denetçi atanabilmesi için eğitim ge-

rekmesi durumunda gerekli eğitimleri kendi adayları için temin edebilirler. 

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 19 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,

teşebbüsler 2016 yılı Faaliyet Raporlarını 31/5/2017 tarihine kadar kendi İnternet sitelerinde

yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, Kalkınma

Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgisine

göre ÖİB’ye gönderir. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan

Raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faaliyet Raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlen-

mesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini

daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-

dımcı olabilmek amacıyla, 2016 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporlar, 31/5/2017 tarihine
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kadar kendi İnternet sitelerinde yayımlanır ve basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve

Kalkınma Bakanlığı ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu sektör raporları asgari aşa-

ğıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü,

b) Türkiye’de sektörün görünümü,

c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri,

ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluş-

larla karşılaştırması.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 20 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin

tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları

belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Tür-

kiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2015 ve 2016 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,

b) Gelir tablolarını,

c) Nakit Akış tablolarını,

ç) Özsermaye değişim tablolarını,

d) Kâr dağıtım tablolarını,

31/5/2017 tarihine kadar Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına iletir.

AR-GE ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 21 – (1) Teşebbüsler, Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında

halihazırda üzerinde çalışılan ve çalışılması planlanan her bir AR-GE faaliyeti için;

a) Konusu,

b) Başlama ve bitiş tarihi,

c) Öngörülen maliyeti ve getirisi,

ç) Unvan bazında mevcut/ihtiyaç duyulan istihdam sayısı, 

d) Yararlanılan/yararlanılması planlanan teşvik kapsamı, dayanağı ve tutarı,

e) Ödül sisteminden faydalanan personel sayısı, sunduğu projenin kapsamı, beklenen

faydalar,

hakkında detaylı bilgiler içeren eylem planlarını hazırlayarak 30/4/2017 tarihine kadar

Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü, 10 uncu, 22 nci ve 23 üncü maddeleri yayımı

tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(İHRACAT: 2016/11)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar hükümleri

çerçevesinde, sınır ticaretine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararın 13 üncü

maddesinde yetkili kılınan sınır illerinden yapılacak sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları kap-

samaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara dayanılarak düzen-

lenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Kararda tanımlanan deyimlere ilave olarak bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

c) Sekretarya: İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde kurulan büroyu, 

ç) Sınır Ticareti Bürosu: Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren büroyu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınır Ticareti Bürosu, Sekretarya

Sınır Ticareti Bürosu

MADDE 5 – (1) Sınır ticaretinin sınır ilindeki ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordi-

nasyon içinde yürütülmesini teminen, Valilik nezdinde Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde Sınır

Ticareti Bürosu kurulur.
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(2) Valilikçe gerekli görüldüğü takdirde, büroda çalıştırılmak üzere, İl Değerlendirme

Komisyonunda temsil edilen diğer kamu kurumlarından da personel görevlendirilebilir.

(3) Büronun başlıca görevleri şunlardır:

a) Sınır ticaretine ilişkin olarak Valiliğin ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalarını yap-

mak ve İl Değerlendirme Komisyonu ile koordinasyonu sağlamak,

b) Sınır ticaretine ilişkin konularda Valiliğin sekretarya hizmetini yürütmek,

c) Sınır Ticareti Belgesi ile  İthalat Uygunluk Belgesinin arşiv kayıtlarını tutmak,

ç) İlgili gümrük idarelerinden temin edilen ithalat ve ihracat işlemlerine ait istatistikî

bilgileri, Karar ekinde yer alan Sınır Ticareti Aylık İstatistik Formunu doldurmak suretiyle iz-

leyen ayın ilk haftasında Bakanlığa göndermek.

Sekretarya 

MADDE 6 – (1) İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri İl Ticaret Odası

veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yerine getirilir.

(2) Sekretaryanın başlıca görevleri şunlardır:

a) Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını almak ve varsa ek-

sikliklerini tamamlattırmak,

b) Sınır Ticareti Belgesi ile İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını, Valilikçe yürürlüğe

konulan yönergelerde belirlenen belgeler ile birlikte ilgili ürün için sınır iline tahsis edilen it-

halat değer limitini göz önünde bulundurarak İl Değerlendirme Komisyonuna sunmak, 

c) İthalata konu her bir ürün için, Bakanlıkça ilgili sınır ili bazında tarım ve sanayi sek-

törlerinin her biri için ayrı olarak tahsis edilen yıllık ithalat değer limitlerinin %5’lik oranlarının

aşılmamasını sağlamak ve bu amaçla İthalat Uygunluk Belgeleri kapsamındaki tahsisatların

kaydını tutmak,

ç) İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülen her bir ürün için İthalat Uy-

gunluk Belgesi tanzim etmek,

d) İthalat Uygunluk Belgesine ait bilgilerin kaydını tutmak ve bu bilgileri Valiliğe ve

ilgili gümrük idaresine bildirmek,

e) Sınır ticaretine ilişkin bildirilen görüş, öneri, talep ve sorunları İl Değerlendirme Ko-

misyonuna sunarak bu Komisyon kararı doğrultusunda ilgililere cevap vermek,

f) Valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen diğer görev ve hizmetler ile İl De-

ğerlendirme Komisyonu tarafından verilen görevleri yürütmek. 

(3) Sekretarya, Sınır Ticareti Bürosu ile koordinasyon içinde çalışır.
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(4) İl Değerlendirme Komisyonunun kararı ile gerekli hallerde, Sekretaryanın çalışma-

larında yardımcı olmak üzere, ilgili sınır ilindeki Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden per-

sonel Sekretaryada görevlendirilebilir.

(5) Sekretaryanın faaliyetleri ve işlemleri Valilikçe denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınır Ticareti Belgesi, İthalat Uygunluk Belgesi ve İthalata İlişkin Hususlar

Sınır Ticareti Belgesi 

MADDE 7 – (1) Sınır Ticareti Belgesine ilişkin başvurular Sekretaryaya yapılır.

(2) Sınır Ticareti Belgesine ilişkin başvuru belgeleri eksiksiz olan müracaatlar, Sekre-

tarya tarafından en geç beş iş günü içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

(3) İl Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde yapılan değerlen-

dirme sonucunda başvuruları uygun görülenlere Valilikçe Sınır Ticareti Belgesi düzenlenir.

(4) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf veya tacir adına Sınır Ticareti Belgesi

düzenlenmez.

İthalat Uygunluk Belgesi 

MADDE 8 – (1) İthalat Uygunluk Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Sekretaryaya

yapılır.

(2) İthalat Uygunluk Belgesine ilişkin başvurular, Sekretarya tarafından en geç beş iş

günü içinde İl Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

(3) İl Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilen İthalat Uygunluk Belgesi talepleri

en geç on iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Başvurusu uygun görülenlere her

bir ürün için ayrı bir İthalat Uygunluk Belgesi İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası

tarafından düzenlenir.

(4) İl Değerlendirme Komisyonu tarafından ithalata konu her bir ürün için düzenlenmesi

uygun görülen İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değeri, ilgili sınır ili bazında tarım ve sa-

nayi sektörlerinin her biri için ayrı olarak tahsis edilen yıllık ithalat değer limitinin %5’ini ge-

çemez.

(5) İthalat Uygunluk Belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüsha Sekretaryada

muhafaza edilir, ikinci nüsha ilgili gümrük idaresine gönderilir, üçüncü nüsha ise ilgili gümrük

kapısında yapılacak işlemlerde ibraz edilmesi ve üzerine gümrük idaresince işlem kaydının

düşülmesi için ilgili esnaf veya tacire verilir. 
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(6) İthalat Uygunluk Belgesinin bir örneği Sekretarya tarafından düzenlendiği gün Va-

liliğe gönderilir.

(7) İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bu Tebliğ hükümleri

dikkate alınmak suretiyle Valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde tekrar dağıtılabilir.

İthalata ilişkin bildirimler ve esnaf ve tacire duyurulması

MADDE 9 – (1) Bakanlık koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde, ilgili sınır illeri

için nüfusları oranında CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenen ithalat değer limitleri ile birlikte

sınır ticareti kapsamında ithalatı uygun görülmeyen tarım ve sanayi ürünleri ve bazı hassas ta-

rım ürünleri ithalatının serbest olduğu dönemleri gösterir listeler ile bazı hassas ürünler için

belirlenen birim fiyatlara ilişkin hazırlanan listeler Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayının

sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilir.

(2) Valilikler, Bakanlık tarafından yapılan bildirimi takip eden en geç beş iş günü içinde

tahsis edilen ithalat değer limitleri ile bu maddenin birinci fıkrasında sayılan listeleri İl Ticaret

Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği aracılığıyla esnaf

ve tacire duyurur.

İthalat Uygunluk Belgesi başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) İl Değerlendirme Komisyonu tarafından İthalat Uygunluk Belgesi

başvurularının değerlendirilmesinde;

a) Talep sahiplerinin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığı, son bir

yıla ait işletme ciroları, sektörel ticari faaliyetleri ve daha önce adlarına tahsis edilmiş İthalat

Uygunluk Belgeleri kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin veriler,  

b) İthalata konu ürünlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen birim fiyatlar,

c) İlgili İl için bildirilen ithalat değer limitlerinin aşılmaması, 

ç) İthalata konu ürünün ilgili komşu ülkede üretiminin veya imalatının yapılıp yapıl-

madığı,

d) Uygulamadan mümkün olduğunca çok sayıda esnaf ve tacirin yararlanabilmesi,

esas alınır.

(2) Esnaf veya tacirin ticari faaliyeti kapsamına girmeyen ürünlere ilişkin ithalat talep-

leri değerlendirmeye alınmaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İthalatına izin verilmeyen ürünler 

MADDE 11 – (1) Yerli üretimin ve imalatın korunması ile haksız rekabetin önlenmesi

amacıyla çay, şeker, fındık ve antepfıstığı ile Bakanlık tarafından ithalatı durdurulan diğer ürün-

lerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez.

(2) İthalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları,

veteriner biyolojik ürünleri ve bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin mad-

delerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez.

Gümrük işlemleri

MADDE 12 – (1) Sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemleri için gümrük

beyannamesi düzenlenir.

(2) İthalat işlemlerinde İthalat Uygunluk Belgesi ilgili gümrük idaresince aranır. 

(3) İthalat işlemlerinde, İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısının gümrük beyan-

namesi üzerine kaydedildiği hususu ilgili gümrük idaresince aranır.

(4) İthalat işlemlerinde, eşyanın ilgili komşu ülkede üretildiğine veya imal edildiğine

dair söz konusu ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesi gümrük ida-

resince aranır. Sanayi ürünlerinin ithalatında ibraz edilen menşe şahadetnamesinde, ilgili komşu

ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğunun tasdiki gümrük idaresince

aranır.

(5) Gözetime tabi ürünlerin ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen gözetim belgesi gümrük

idaresince aranır. 

(6) Sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünler, sadece yetkili sınır illerinde yerleşik

esnaf ve/veya tacire satılabilir. Satış işlemlerinde, satış faturası ve ilgili nakliye belgeleri dü-

zenlenir ve birer örnekleri ilgili esnaf veya tacir tarafından en az üç yıl süreyle muhafaza edilir.

Ürün satış faturası üzerine ilgili İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısı kaydedilir.

(7) İhracat işlemlerinde, Sınır Ticareti Belgesi ile ihracı yapılacak eşyanın faturası ve

ihracatçı birliğince onaylanmış gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorun-

ludur.

Sorumluluk

MADDE 13 – (1) Sınır ticaretinin amacına uygun olarak yürütülmesi ve izlenmesinden

ilgili Valiler sorumludur. Valiler, sınır ticareti uygulamaları dâhilindeki merciler arasında iş-

birliği ve koordinasyonu sağlar.
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(2) İl Değerlendirme Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, Sınır Ti-

careti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesinin düzenlenmesi, Sekretaryanın çalışmalarında iz-

lenecek yöntemler ile Sınır Ticareti Bürosunun görev ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar;

Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili Valiliklerce Bakanlığın uygun görüşü alınmak

suretiyle yürürlüğe konulan yönergelerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Karar, gümrük mevzuatı, İthalat

ve İhracat Rejimi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınır

Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin olarak ilgili kurum ve kuru-

luşlar arasında koordinasyon sağlamaya, talimatlar vermeye, sınır ticareti yoluyla yapılacak it-

halat ve ihracatın her aşamasında gerekli görülecek düzenlemeleri yapmaya ve önlemler al-

maya, eşya ve ülke bazında ithalatı ve ihracatı sınırlandırmaya veya durdurmaya, özel ve zo-

runlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

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

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma

Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının

son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri

ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye

şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygu-

lanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                13 Aralık 2016 – Sayı : 29917



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/581 

KARAR NO : 2016/235 

Alkol veya UyuĢturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/06/2016 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi 

gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile 

cezalandırılan Mustafa ve Hanife oğlu, 01/06/1972 doğumlu, Ġstanbul, Beykoz, Yalıköy mah/köy 

nüfusuna kayıtlı HASAN CANDAN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 10052 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR  

ĠLANEN TEBLĠGAT 

ESAS NO : 2015/261 

KARAR NO : 2015/1139 

SANIK : EMRAH GÜLER, EMRULLAH ve ġÜKRAN oğlu, 07/07/1988 

EMĠNÖNÜ doğumlu, GĠRESUN, KEġAP, GEÇĠT mah/köy 

nüfusunda kayıtlı. Geçitköy KeĢap/GĠRESUN adresinde oturur. 

SUÇ : Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, 

Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak. 

SUÇ TARĠHĠ : 13/01/2010 

KANUN MADDESĠ : 5237 sayılı TCK'nın 191/1, 62 

VERĠLEN CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 09/09/2015 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeni ile 

tebliğ olunamamıĢtır. 

GEREĞĠ DÜġÜNÜLDÜ 

1 - Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, 

2 - Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılmasına; 

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya 

bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle Ġstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği 

hususu tebliğ olunur 10067 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/148 

KARAR NO : 2015/419 

KATILANLAR : MERTCAN GÜNDOGDU, Hüseyin ve Ġnci oğlu, 20/05/1987 

doğumlu, 

 : JORAKULY JORAYEV, Jelikuly ve Halbika oğlu, 17/03/1979 

doğumlu 

SANIKLAR : HÜSEYĠN KURAN, Mustafa ve Gülter oğlu, 25/08/1969 doğumlu, 

 : TUNCAY KIRATLI, Fikret ve Muazzez oğlu, 18/03/1961 doğumlu, 

SUÇ : Tehdit, Basit Yaralama 

SUÇ TARĠHĠ : 02/08/2010 

SUÇ YERĠ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 03/06/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar Hüseyin KURAN ve Tuncay KIRATLI 

hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılama sonucunda; sanıklar hakkında atılı suçlardan beraat kararı verildiği, katılan Jorakuly 

Jorayev bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün 

katılana ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna 

baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.  9969 

—— • —— 

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/202 

DAVACI : K.H. 

MAĞDUR : MOHAMMAD ALIZADEHASHRAFABAD, Bahman ve Semerruh 

oğlu, 28/04/1973 ĠRAN Uyruklu 

MAĞDUR : ALIREZA KARDANHASSANLOU, Majıd ve Feride oğlu, 

20/09/1979 TABRĠZ ĠRAN Uyruklu 

SANIK : YAGHOUB ABBASIAN, Mohammadalı ve Zehra oğlu, 

19/11/1975 TABRĠZ ĠRAN doğumlu, Ġran Uyruklu 

SUÇ : Taksirle Yangına Neden Olma 

SUÇ TARĠHĠ : 02/12/2014 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 27/10/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Taksirle Yangına 

Neden Olma suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 

sanık hakkında neticeten HAGB kararı verilmiĢ olup, sanık YAGHOUB ABBASIAN'ın yurt dıĢı 

adresinin yetersiz olduğu, dosyada beyan etmiĢ olduğu adresinde kapı numarasının bulunmadığı 

nedeni ile gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle 

tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde 

kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 9971 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No. 111   45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 

 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K. No Dosya No Ġhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

2- 
103 Kalem Komatsu Yedeği 

Alımı 
550919 2016-2206 27.12.2016-14.00 90 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 10955/1-1 
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TAHMĠL-TAHLĠYE HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden 

Müdürlüğümüzce 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 13.000 ton Paketli Çayın 

(%20 artar veya %20 azalır opsiyonlu) Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı, 30/12/2010 tarih ve 27801 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliği hükümleri gereği Açık Ġhale Usulü ile yapılacaktır.  

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Kirazlık Mah. Sahil 1 Sokak No: 31   55330 Kutlukent/ 

Takkeköy/SAMSUN 

b) Telefon ve Faks no : 0-362-266 88 00 (2 Hat) / 0-362-266 88 09 

2 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 

b) Tarihi ve Saati  : 23/12/2016 günü saat 10:00’de teklifler açılacaktır. 

3 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler Ġhale dosyasında mevcut olup, Ġhale 

dokümanı ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN adresinde görülebilir ve KDV dahil 

50,00 (elli) TL karĢılığında temin edilebilir. Tekliflerin ve teminatın 23/12/2016 günü saat 

10:00’a kadar ÇAYKUR Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü banka hesaplarına yatırılması 

gerekmektedir. 

4 - Yüklenici firma son 5 (beĢ) yılda ihale bedelinin %70’i kadar Kamu ve özel sektörden 

alacağı tahmil-tahliye, çay nakliyesi, kargo taĢımacılığı ve lojistik destek ve/veya benzeri iĢlerle 

ilgili iĢ bitirme belgesi verecektir. 

5 - Teklifler, Ģartnamede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süre 

ile opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne surette olursa olsun teklifine bağlı 

kalmak zorundadır. 

6 - Geçici teminat miktarı, tahmin edilen bedelin, tahmin edilen bedel yoksa KDV hariç 

firma teklif tutarının % 3’üdür. 

7 - Ġhale üzerinde kalan firmadan sözleĢme imzalanmadan önce KDV hariç firmaya kalan 

mal tutarı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

8 - Bu ihale sebebiyle doğacak her türlü noter harcı, vergi, resim, ilan giderleri, karar pulu 

ve bunlara benzer masraflarla yeni ihdas edilecek tüm vergiler firmaya aittir. KDV 

TeĢekkülümüzce firmaya ödenecektir. 

9 - Yüklenici firma iĢin yeniden ihalesi için talepte de bulunamayacaktır. Ayrıca sözleĢme 

süresi içerisinde asgari ücrette meydana gelecek değiĢimler için (DeğiĢimlerin Devletçe ĠĢverene 

yansıtılan kısmı için) ―Kamu Ġhale Kanununa Göre Ġhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak 

Fiyat Farkına ĠliĢkin Esaslar‖ çerçevesinde iĢlem yapılacaktır. 

10 - Ġhale sonucu ihaleyi alan firma 4 (dört) adet iĢçi personeli 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Çay 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Mevzuatları kapsamında sigortalı olarak çalıĢtıracak olup, bu iĢçiler 

Türkiye ĠĢ Kurumu’na kayıtlı iĢçiler arasından seçilecektir. 

11 - Ġhalemiz kısmi teklif ve alternatif teklife açık değildir. 

12 - KuruluĢumuz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp kuruluĢumuz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10953/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - GEMĠ VE DENĠZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL 

TESĠSĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ ĠLE DENĠZ YÜZEY TEMĠZLĠĞĠ HĠZMETĠ ĠġĠ, 10 yıl süre ile, 

Yüklenicinin elde ettiği ciro bedeli yüzdesi (minimum %1) üzerinden yarıĢmak suretiyle 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile, 28/12/2016 ÇarĢamba 

günü saat 10:36’da Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Encümen Salonunda ihale edilecektir. 

2 - ĠĢin; Tahmin Edilen Ciro Bedeli (yıllık) 7.156.506,10 Türk Lirası, %3 Geçici Teminatı 

214.695,18.- TL dir. 

3 - ĠĢin Yapılacağı Yer; Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi deniz yetki alanı ile Kocaeli ili 

sınırları içerisindeki alıcı ortamlardır. 

4 - Ġhale dokümanları KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı, Deniz ve Kıyı 

Hizmetleri ġube Müdürlüğü’nde görülebilir, 1.000,00.- TL (BinTürkLirası) bedel karĢılığı satın 

alınabilir, 

5 - ĠSTEKLĠLERDE ARANILAN ġARTLAR VE BELGELER: 

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Ġmza sirküleri, 

d) Vekâleten katılımda Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 

e) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

f) Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler, 

g) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

h) KBB’ye ―Borcu yoktur‖ belgesi, 

i) Geçici teminata iliĢkin belgeler, 

j) Ġhaleye konu iĢ ile ilgili istenen belgeler; 

1) Çevre Ġzin ve Lisans Belgesi ile en az iki yıl süre ile Atık Kabul Tesisi iĢlettiğine dair belge, 

2) En az iki yıl Atık Alma Gemisi ile gemilerden atık alma hizmeti vermiĢ olması 

gerekmektedir. (Atık Alma Gemisi Lisans Belgesinde ―ĠĢletici‖si olmak zorundadır.) 

6 - Yerli veya yabancı isteklilerin sunacağı yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin 

ülke mevzuatına göre düzenlenmiĢ olması, T.C Konsolosluklarınca veya DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca 

tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dıĢından temin edilen 

belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiĢ olması ve ibrazı gerekir. 

7 - Ġstekliler, Ģartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya 

Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 

Saat: 12:30’a kadar (KarabaĢ Mahallesi Oramiral Salim DerviĢoğlu Caddesi NCITY Yanı K.B.B. 

Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Kat) adresinde bulunan Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi 

BaĢkanlığı, Encümen ġube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaĢmak Ģartı ile iadeli 

taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun        

17. Maddesi gereğince ilan olunur. 10934/1-1 
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AĞ ERĠġĠM KONTROL CĠHAZI VE GÜVENLĠK DUVARI LĠSANS 

YENĠLEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı ağ eriĢim 

kontrol cihazı ve güvenlik duvarı lisans yenileme teknik Ģartnamesine ve istenen 

marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10946/1-1 
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10 KISIM 73 KALEM HASTANE VE LABORATUVAR MALZEMESĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı ―10 kısım 73 kalem Hastane ve Laboratuvar Malzemesi‖, Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale 

Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.12.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. 

Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 10947/1-1 
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1 ADET LAPAROSKOPĠK GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı ―1 Adet Laparoskopik Görüntüleme Sistemi‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 10948/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠK 

2015 yılı gayri safi geliri 628.019,38 TL olan ikinci sınıf Malkara Noterliği 11.02.2017 

tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından 

güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 10962/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ali MIĞI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 21.06.2016 gün ve 2016/022 sayılı kararı ile ―12 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 06.11.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 

06.11.2017 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ayhan BÜYÜKBALTA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 03.02.2016 gün ve 2016/23-126-03 

sayılı kararı ile ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde 

itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 16.11.2016 tarihinde 

baĢlanmıĢ olup, 16.11.2017 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ünsal 

KUL’a Oda Disiplin Kurulu’nun 14.01.2015 gün ve 2015/02-75-05 sayılı kararı ile ―12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına daha önce 

almıĢ olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiĢ tarihi esas alınarak, 

30.06.2022 tarihinde baĢlanacak olup, ceza 30.06.2023 tarihinde son bulacaktır. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/260671 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Siirt Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe SĠĠRT / MERKEZ 

Adresi 

Yeni Mahalle Eski Müftülük Caddesi 

Öğretmen Evi Binası Kat: 3/4   

56100 Merkez/Siirt 

Tel-Faks 
0 (484) 223 10 28 

0 (484) 223 22 98 

Posta Kodu 56100 E-Mail siirtmem@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

PEGATUR TURĠZM SAĞLIK 

TEMĠZLĠK GIDA OTOMOTĠV SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ  

 

Adresi 
Yeni Mah. Cengiz Sok. No: 1 Kat: 3 D: 7 

Küçükçekmece/Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7230406517  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
781848  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/178828 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adıyaman Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Adıyaman Üniversitesi Yapı ĠĢleri 

ve Teknik Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Adıyaman/Merkez 

Adresi 
AltınĢehir Mah. 3005. Sok No: 13 

02040 Adıyaman 
Tel-Faks (416) 223 3800 

Posta Kodu 2230 E-Mail yitdb@adiyaman.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Polat Kuyumculuk ĠnĢ. Gıda. Ġth. 

Ġhracaat Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

ve Hayati Bozkurt ĠĢ Ortaklığı 

Polat Kuyumculuk ĠnĢ. Gıda. Ġth. 

Ġhracaat Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

Hayati Bozkurt 

Adresi 

Cumhuriyet Mahallesi Beyzade 

Efendi Bulvarı No: 1 B Blok D.8 

ELAZIĞ 

 

T.C. Kimlik No. 

Polat Kuyumculuk ĠnĢ. Gıda. Ġth. 

Ġhracaat Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

(VD: 7320310451) 

Hayati Bozkurt ( TC: 38086253218) 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7320310451/1840048848  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  )  Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/302141 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ET VE SÜT KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 

Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf 

Kansu Caddesi 1370 Sokak No: 10 

Balgat 

Tel-Faks 0 312 284 36 70 - 0 312 286 89 65 

Posta Kodu 06520 E-Mail ihale1@esk.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Sümeyra ÖZELÇĠ  

Adresi Yasin Peysaj Yeni Sanayi Caddesi  

T.C. Kimlik No. 19240299938  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6860416332  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
1067  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10981/1-1 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve Ģartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları 

için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için 

Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti, 

3 - Üç adet fotoğraflarını, 

4 - BaĢvuracak adayların baĢvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmıĢ olan Üniversitemiz 

Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma Ġlkelerinde yer alan formları, 

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı 

Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde 

a) ÖzgeçmiĢlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki Ģartları ve Üniversitemiz 

http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmıĢ olan "Üniversitemiz Birimlerinde 

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna  

Atanma Ġlkeleri"nde belirtilen Ģartları sağlamıĢ olmaları, 

- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini 

belirtmeleri, 

- YurtdıĢından alınmıĢ Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. 

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Anabilim Dalı Profesör Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

TIP FAKÜLTESĠ 

NÖROLOJĠ   1 

Nöroloji alanında Uzman olmak. 

Multiple sclerosis ile ilgili çalıĢmaları 

olmak. 

ÜROLOJĠ   1 Üroloji alanında Uzman olmak. 

FĠZYOLOJĠ 1   Fizyoloji alanında Doçent olmak.  

TIBBĠ PATOLOJĠ 1   Patoloji alanında Doçent olmak. 

KARDĠYOLOJĠ   1 

Kardiyoloji alanında Uzman olmak. 

Miyokard enfarktüsünde intravasküler 

ultason ile ilgili çalıĢmaları olmak. 

KARDĠYOLOJĠ   1 

Kardiyoloji alanında Uzman olmak. 

Koroner arter hastalığı ve kan 

viskositesi ile ilgili çalıĢmaları olmak. 

TIBBĠ FARMAKOLOJĠ 1   
Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent 

olmak. 

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ 1   Aile Hekimliği alanında Doçent olmak. 

TIBBĠ BĠYOKĠMYA  1  
Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında 

almıĢ olmak. 
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Anabilim Dalı Profesör Doçent 

Yrd. 

Doç. Açıklama 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

RESTORATĠF DĠġ 

TEDAVĠSĠ 
  1 

Restoratif DiĢ Tedavisi alanında doktora 

eğitimi yapmıĢ olmak, Adezivlerin 

bağlanması konusunda deneyimli 

olmak. 

AĞIZ DĠġ VE ÇENE 

CERRAHĠSĠ 
  1 

Ağız, DiĢ ve Çene Cerrahisi alanında 

Uzmanlık Eğitimi yapmıĢ olmak, 

Gömülü DiĢlerde Sütursüz Cerrahi ile 

ĠyileĢmesi konusunda deneyimli olmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

MALZEME BĠLĠMĠ   1 

Kuantum nokta içeren organik ve 

inorganik güneĢ hücreleri konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

ENERJĠ   1 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 

Doktora yapmıĢ olmak ve Elektronik 

Sistemlerin soğutulması üzerine 

çalıĢmaları olmak. 

GIDA TEKNOLOJĠSĠ   1 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında 

Doktora yapmıĢ olmak ve Bacillus Türü 

Bakteriler üzerine çalıĢmaları olmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

TÜRKĠYE 

CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ 
  1 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

Anabilim Dalında doktora yapmıĢ 

olmak. 

CEBĠR VE SAYILAR 

TEORĠSĠ 
  1 

Cebir ve Sayılar Teorisi alanında 

doktorasını yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

MALĠYE TEORĠSĠ   1 Vergi üzerine çalıĢmaları olmak. 

ÇAYCUMA SĠVĠL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 

HAVACILIK YÖNETĠMĠ   3 
Doktorasını havacılık alanında yapmıĢ 

olmak. 

EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

ĠLKÖĞRETĠM 

MATEMATĠK EĞĠTĠMĠ 
  1 

Ġlköğretim Matematik Eğitimi alanında 

Doktora yapmıĢ olmak. 

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ   1 
Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doktora 

yapmıĢ olmak. 

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ   1 
Okul Öncesi Eğitimi alanında Doktora 

yapmıĢ olmak. 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 

KĠġĠLERARASI 

ĠLETĠġĠM 
  1 

Halkla iliĢkiler ve tanıtım alanında 

doktora yapmıĢ olmak.  

REKLAMCILIK VE 

TANITIM 
  1 

Halkla iliĢkiler ve tanıtım alanında 

doktora yapmıĢ olmak.  

ARAġTIRMA 

YÖNTEMLERĠ 
  1 

Halkla iliĢkiler ve tanıtım alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.04/270  A.E.K 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2016 - 3881 ANKARA 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, DikilitaĢ Mahellesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz boru 

hattı projesi kapsamında yapılan çalıĢmalar sırasında güzergahın 1158+290- 1158+370 km.leri 

arasında ortaya çıkan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve 

yeraltı kilisesi olduğu belirtilen, ancak alanda yapılan çalıĢmalar ve jeoradar tespiti sonucunda 

Yeraltı Ģehri olduğu anlaĢılan arkeolojik alanın 1. Derece arkeolojik sit olarak tesciline iliĢkin 

Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2016 gün ve 3211 sayılı 

kararı, Ankara Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.06.2016 gün ve 6364 sayılı yazısı 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, DikilitaĢ Mahellesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz boru 

hattı projesi kapsamında yapılan çalıĢmalar sırasında güzergahın 1158+290- 1158+370 km leri 

arasında ortaya çıkan, Kurulumuzun 27.01.2016 gün ve 3025 sayılı kararı doğrultusunda Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalıĢmalar ve jeoradar tespiti sonucunda 

Yeraltı ġehri olduğu anlaĢılan alanın ekli harita üzerinde sınrları ve koordinatları gösterildiği 

Ģekilde 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, söz konusu alanda 27.01.2016 gün ve 

3025 sayılı kararımız ile istenen temizlik ve kazı çalıĢmalarının yapılarak tamamlanmasından 

sonra ortaya çıkacak veriler doğrultusunda sit sınır ve derecesinin yeniden 

değerlendirilebileceğine, 

Söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma 

koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.19/133   A.E.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 24/11/2016 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/11/2016 - 3901 ANKARA 

Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesi, Karabey Köyü, Tepelik Mevkiinde Kastamonu Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil 

edilmesine iliĢkin Kastamonu Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün17.05.2016 gün ve 

1903,08.09.2016 gün ve 3384 sayılı yazıları, Kastamonu Valiliği, Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 21.10.2016 gün ve 889586723/299 sayılı yazısı, Ġlbank Genel Müdürlüğünün 

12.10.2016 gün ve E.24946 sayılı yazısı, okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesi, Karabey Köyü, Tepelik Mevkiinde Kastamonu Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının sit sınırının ekli harita üzerinde 

kordinatları ile birlikte gösterildiği Ģekilde 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil 

edilmesine,nekropol alanındaki kaçak kazı konusunun Cumhuriyet savcılığına iletildiği 

Kastamonu Müze Müdürlüğünün 11.04.2016 tarihli raporundan anlaĢıldığından aynı konuda yeni 

bir suç duyurusunda bulunulmasına gerek kelmadığına,kaçak kazıların önlenmesi için gerekli 

güvenlik önlemlerinin ilgili Kurumlarca alınmasına,  

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma koĢullarının 

geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.19/21   A.E.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 24/11/2016 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/11/2016 - 3902 ANKARA 

Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesi, Yenikayı Köyü, Gaden Mevkiinde Kastamonu Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil 

edilmesine iliĢkin Kastamonu Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün17.05.2016 gün ve 

1903,08.09.2016 gün ve 3384 sayılı yazıları, Kastamonu Valiliği, Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 21.10.2016 gün ve 889586723/299 sayılı yazısı, Ġlbank Genel Müdürlüğünün 

12.10.2016 gün ve E.24946 sayılı yazısı, okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesi, Yenikayı Köyü, Gaden Mevkiinde Kastamonu Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın sit sınırının ekli harita üzerinde 

kordinatları ile birlikte gösterildiği Ģekilde 1. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,  

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma koĢullarının 

geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2303 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 12 ada 

8 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 

taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesi iliĢkin 21.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı tescil 

kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 12 ada 

8 parselde yer alan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazın tescil 

kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlemesine, 

yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine, tescilinin devamına karar 

verildi. 

 10917/1-1 

————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/721 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3835 SĠNOP 

Sinop Ġli, Merkez Ada Mahallesi 411 ada, 2 parselde bulunan kalıntıların tescil 

değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.09.2016 gün 

ve 3695 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

hazırladığı 04.10.2016 gün ve 372 sayılı dosya inceleme raporu, kurul kararı gereği kurul üyeleri 

tarafından yapılan yerinde inceleme sonucu hazırlanan 14.10.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve 

ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez Ada Mahallesi, 411 ada, 2 parselde bulunan kalıntıların, SKVKBK’nın 

06.07.2015 gün ve 2707 sayılı kararında belirtilen 411 ada 12 parselin batı sınırındaki kesitte 

açığa çıkan ve 18 parsele yayılım gösteren bulguların devamı olduğu düĢünüldüğünden, 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fiĢinin 

uygun olduğuna, 411 ada 2 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.11.312 

Toplantı Tarihi ve No : 28.11.2016 / 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.11.2016 / 3356 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Yenice Ġlçesi, Öğmen ve Kırıklar Köyü sınırları içerisinde bulunan, DSĠ 

Genel Müdürlüğü -25. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde kalan, Kurulumuzun 

13.07.2016 gün ve 3105 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada yerleri belirtilen A-Geçirimsiz 

Malzeme Alanı ile K-2 Malzeme Alanlarının 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. Maddeleri ile ilgili 

yönetmelik kapsamında tescil çalıĢmalarının baĢlatılmasına, bu alanlarda tespit-tescil iĢlemleri 

sonuçlanıncaya kadar herhangi bir inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, ayrıca ilgili 

kurum tarafından gerek görülmesi halinde tespit-tescil çalıĢması baĢlatılan alanların dıĢında yeni 

malzeme alanlarının belirlenerek Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilen, Çanakkale-Çukuroba Göleti planlama sahası 

içerisinde tespit edilen A-Geçirimsiz Malzeme Alanı ile K-2 Malzeme Alanı ve çevresine iliĢkin 

hazırlanan 1/5000 ölçekli haritalarda sınırları belirtilen alanların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. 

maddeleri kapsamında 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebinin 

değerlendirilmesine iliĢkin; Çanakkale Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12/08/2016 

tarih ve 165/3186 sayılı yazısı ve ekleri, TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü’nün 

10/08/2016 tarih ve E.292076 sayılı yazısı, Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü’nün 31/08/2016 tarih ve E.9912 sayılı yazısı ve ekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 21.10.2016 tarih ve E.435160 sayılı yazısı ve eki 

ile uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Yenice Ġlçesi, Öğmen ve Kırıklar Köyü sınırları içerisinde bulunan, DSĠ 

Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içinde kalan, Çanakkale 

Çukuroba Göleti planlama sahası içerisinde tespit edilen A-Geçirimsiz Malzeme Alanı ile K-2 

Kaya Malzeme alanlarında Kurulumuzun 13.07.2016 tarih ve 3105 sayılı kararı ile tespit-tescil 

çalıĢmalarının baĢlatılmasına karar verilen alanların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. Maddeleri 

kapsamında tespit-tescil niteliklerini taĢıdığı anlaĢıldığından, karar eki 1/5000 ölçekli sit 

haritalarında sınırları ve koordinatları belirtilen alanların 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tesciline, bu alanlara iliĢkin hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, söz konusu alanlarda 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.03.20 - 17.03.927 

Toplantı Tarihi ve No : 28.11.2016 / 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.11.2016 / 3343 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Biga Ġlçesi, ÇeĢmealtı Köyü sınırları içerisindeki Dede Tepe Mevkiinde yer 

alan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.01.1995 tarih ve 2210 sayılı 

kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Dede Tepe Tümülüsüne ait arkeolojik sit 

alanı sınırlarının yeniden irdelenerek sayısallaĢtırılması ve güncellenmesine iliĢkin Çanakkale 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.11.2016 tarih 

ve 601 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Biga Ġlçesi, ÇeĢmealtı Köyü sınırları içerisindeki Dede Tepe Mevkiinde yer 

alan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.01.1995 tarih ve 2210 sayılı 

kararı ile tescilli Dede Tepe Tümülüsü I.Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılacak her türlü 

uygulamaların hassas ve daha sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla TaĢınmaz Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) Projesi kapsamında arkeolojik sit sınırlarının yeniden irdelenmesi sonucu 

sayısallaĢtırılarak güncellendiği kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritanın ve sit fiĢinin uygun 

bulunduğuna, 

Arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek Kurulu Ġlke Kararlarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.10/408 

Toplantı Tarihi ve No : 28/11/2016 - 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28/11/2016 - 3350 ÇANAKKALE 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.00.1904-A 

Toplantı Tarihi ve No : 27.11.2015-137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.11.2015-1700 ANKARA 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Hacıbayram Mahallesi, 2788 ada, 4-5 parsellerde bulunan, 

Kentsel Sit Alanı ve Yenileme Alanı Sınırları içerisinde kalan, mail-i inhidam durumundaki 

tescilli taĢınmazın rölöve çizimine ve raporuna iliĢkin; Ankara BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı, 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi BaĢkanlığı, Plan ve Proje ġube Müdürlüğünün 26.11.2015 

tarih ve 3234 sayılı yazı ve ekleri, Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Bölge Kurulunun 19.03.2010 tarih ve 459 sayılı kararı, Kurulumuzun 24.11.2015 tarih ve 1691 

sayılı kararı, Müdürlüğümüzün 27.11.2015 tarih ve 4666 sayılı uzman raporu ve ekleri, 

Kurulumuzun 27.07.2015 tarih ve 1483 sayılı kararı ile onaylanan GeçiĢ Dönemi Koruma 

Esasları ve Kullanma ġartları okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Hacıbayram Mahallesi, 2788 ada, 4-5 parsellerde bulunan, 

Kentsel Sit Alanı ve Yenileme Alanı Sınırları içerisinde kalan, mail-i inhidam durumundaki 

tescilli taĢınmazın rölöve çiziminin ve raporunun Kurulumuz gündeminde değerlendirilmesi 

aĢamasında anılan taĢınmazın Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi doğrultusunda, aynı yönetmeliğin 4. 

maddesinin 1. fırkasında yer alan "…tarihi saraylar, köĢkler, evler, yalılar ve konaklar; … ve 

benzeri taĢınmaz kültür varlıklarından korunması gerekli olanlar ile sitlerin tespitinde; 

…c) Tek yapılar için; taĢınmazın sanat, mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif, 

simgesel, belgesel, iĢlevsel, maddi, hatıra, izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik, homojenlik, 

onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından 

özellik göstermesi, kent ve çevre kimliğine, dokusuna katkıda bulunması, yöresel yaĢam biçimini 

yansıtması, … hususları göz önünde bulundurulur" hükmünde belirtilen korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliklerini taĢımadığı anlaĢıldığından tescil kaydının kaldırılmasına, bu 

durumda rölöve çiziminin 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmesine 

gerek olmadığına karar verildi. 
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