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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANS 

DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (b) bendinde yer alan “Polis Akademisi Başkan-
lığını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanlığını,” ibaresi eklenmiş, aynı
bentte yer alan “Polis Koleji,” ve “Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerini,” ibareleri yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“b) Bakan Yardımcısı: Görev dağılımında birimin bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eğitim

Dairesi Başkanı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “1 Ocak-

31 Ocak tarihleri arasında” ibaresi “değerlendirme zamanında” olarak değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(14) Emniyet Genel Müdürünün birinci değerlendirme amiri Bakan Yardımcısı ikinci
değerlendirme amiri Bakandır.

(15) Emniyet Genel Müdürünün birinci değerlendirme amiri olduğu personelin ikinci
değerlendirme amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini ilgili Bakan Yardımcısına devredebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aday memurların değerlendirmeleri dönem bitiş tarihini takip eden bir sonraki
ayın yedinci gününe kadar yapılır. Değerlendirme amirleri, belirtilen süre içerisinde ilgili per-
sonel hakkında PBS üzerinden değerlendirmelerini yapmak zorundadır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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“(5) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen süreler içerisinde hukuken kabul edilebilir
mazereti olmaksızın değerlendirmesini yapmayanlar hakkında 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilme-
sine Dair Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim
Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim
Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim
Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eğitim
Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Polis Akademisi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmele-

rinin faaliyet alanlarına, çalışma usul ve esaslarına, gelir kaynaklarına, giderlerine, bütçesine,
idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri ile döner

sermayenin faaliyet alanına giren bütün mal ve hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
467 nci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2014 29222 (4. Mükerrer)
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c) Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlük bünyesinde döner sermaye ile
ilgili faaliyetlerden sorumlu Daire Başkanlığını,

ç) Döner Sermaye Komisyonu: Bakanlık birimlerince Döner Sermaye İşletmesi bütçe-
sinden karşılanması istenilen harcama taleplerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan komis-
yonu,

d) Genel Müdürlük: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü,
e) İşletme: Döner sermaye işlemlerini yapmakla görevli işletme müdürlüklerini,
f) Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahibine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgi-
lilere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlan-
ması işlemlerini yürüten birimi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Gelirler ve Giderler

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Döner Sermayenin faaliyet alanları şunlardır:
a) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale gelen

eşyanın tasfiyesini yapmak, tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre
bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak.

b) Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açılmasına ve işletilmesine
ilişkin ilke ve standartları belirlemek, bu yerleri açmak, işletmek, işlettirmek ve denetlemek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elek-
tronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak.

ç) Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün alımını, satımını veya bedelsiz
dağıtımını yapmak.

d) İhracatın geliştirilmesi ve ithalatın yönlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetleri
yürütmek.

e) Dış ticarette ürün denetimleri ve uygunluk değerlendirmesi, ürün denetimlerinde ih-
tiyaç duyulan laboratuvarların kurulması ve mevcutların geliştirilmesi, ürün denetimlerinde
numune alımı ve analizi masrafları ile dış ticaret denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca
belli süreler dâhilinde geri alınmayan numunelerin satışına ilişkin faaliyetleri yerine getirmek.

f) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin kurs, konferans, toplantı, seminer, en-
vanter, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim,
işletme ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak.

g) Yurt dışı teşkilatının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
ğ) Gümrük denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dâhilinde geri

alınmayan numunelerin satışını yapmak.
h) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onbeşinci Bölümünde düzenlenen Ticaret

Bakanlığına verilen diğer görevler kapsamında olan ve Döner Sermaye Komisyonunca uygun
bulunan harcamaları yapmak.

ı) Bakan tarafından Genel Müdürlüğe veya doğrudan Döner Sermaye İşletmesine ve-
rilen diğer görevleri yapmak.

Gelirler
MADDE 6 – (1) Döner Sermayenin gelirleri şunlardır:
a) 5 inci maddede belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirler.
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b) İhracatçı Birliklerinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %10’u olmak üzere, Ba-
kan tarafından tespit edilerek kesinleşen katkı payları.

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %1’i ol-
mak üzere, Bakan tarafından tespit edilerek kesinleşen katkı payları.

ç) İşletmeye ait taşınır malların satışından elde edilen gelirler.
d) Bakanlık laboratuvarlarında yapılan tahlillerden elde edilen gelirler.
e) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, el-

leçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetlerden elde edilen gelirler.
f) Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu

hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için Bakanlık tarafından işletilen ya da işlettirilen
geçici depolama yerleri ve antrepolardan elde edilen gelirler.

g) Faiz ve komisyon gelirleri.
ğ) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları ile ilgili diğer gelirler.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamındaki gelirler ilgili kurumlarca; her ayın

gerçekleşen gelirlerine ait katkı payları, müteakip ayın on beşine kadar Döner Sermaye hesabına
aktarılır. Bu maddede belirtilen şekilde hesaba aktarılmayan katkı payları amme alacağı sayılır
ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm-
leri çerçevesinde takip ve tahsil edilir.

Giderler
MADDE 7 – (1) Döner Sermayeden yapılabilecek giderler şunlardır:
a) 5 inci maddede belirtilen iş, hizmet ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan

her tür harcama, masraf, ödeme ve yatırımlar.
b) İşletme kadro ve pozisyonlarında görev yapan tüm personele ilgili mevzuatı uyarınca

yapılan aylık ve ücretler ile mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler.
c) İşçi ücretleri ile toplu sözleşmelerle işçilere tanınan özlük haklarıyla ilgili ödeme ve

giderler.
ç) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak harcırah öde-

meleri.
d) İhtiyaç duyulan insan gücü, gayrimenkul, araç, taşıt ve ekipman temini ile inşaat

işleri için yapılacak harcamalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe, Kesin Hesap, Yönetim Hesabı ve Hesap Verme

Bütçe
MADDE 8 – (1) Bütçe; gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hu-

susları gösterir.
(2) Döner Sermaye Bütçesi, metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.
(3) İşletme müdürlüklerince hazırlanan bütçe tahminleri her yıl Temmuz ayının sonuna

kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) İşletme bütçeleri Genel Müdürlükçe incelenerek Bakanlıkça onaylanır ve mali yıl-

başından itibaren yürürlüğe girer.
(5) Harcamalar bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir.
(6) Ödeneksiz ya da ödenek üstü harcama yapılamaz.
Kesin hesap
MADDE 9 – (1) İşletmelerin bütçe uygulama sonuçları, işletme tarafından hazırlanan

kesin hesap cetvellerinde gösterilir.
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(2) Kesin hesap cetvelleri, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. İşletme tara-
fından hazırlanan cetveller, bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterir.

(3) İşletme müdürlüklerince hazırlanan kesin hesap cetvelleri, bütçe tahminleriyle bir-
likte her yıl Temmuz ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yönetim dönemi hesabı
MADDE 10 – (1) Yönetim dönemi hesabı; yönetim döneminde yapılan bütün mali iş-

lemleri kapsayan mali tablo, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluşur. Görev başın-
daki muhasebe yetkilisi tarafından düzenlenen yönetim dönemi hesabı, ilgili mevzuatında be-
lirtilen sürede yetkili mercilere verilir. Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneği de muha-
sebe biriminde muhafaza edilir.

Hesap verme sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Her türlü işletme kaynağının elde edilmesi, muhafazası ve kullanıl-

masında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun ola-
rak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kö-
tüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mer-
cilere hesap vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye ve Sermaye Kaynakları

Sermaye
MADDE 12 – (1) Döner Sermaye İşletmeleri için 100.000.000 (yüz milyon) Türk Lirası

sermaye tahsis edilmiştir.
(2) İhtiyaç duyulması halinde tahsis olunan sermaye Cumhurbaşkanı tarafından beş ka-

tına kadar artırılabilir.
(3) Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye ilave

edilir.
Sermaye kaynakları
MADDE 13 – (1) Sermaye kaynakları şunlardır:
a) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar.
b) Bağış ve yardımlar.
c) Döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallar.
ç) Aynî yardımlar.
(2) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen

sermaye tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave edilir.
(3) Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen

kârlar, hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek
üzere ilgili muhasebe biriminin hesabına yatırılır.

(4) Faaliyet dönemleri sonunda oluşan zararlar, izleyen yılların net kârlarından mahsup
edilir.

(5) Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bü-
tün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Ha-
zine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(6) Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hükmündedir.
(7) Bakanlık hizmetleri için döner sermayeden temin edilen taşınmazlar, tapuda Hazine

adına tescil edilerek Bakanlık adına tahsis edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yönetim, Döner Sermaye Komisyonu, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi

Yönetim
MADDE 14 – (1) İşletme faaliyetleri; harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, iş-

letme personeli, diğer birimlerin ilgili personeli ile muhasebe biriminde görevli personel eliyle
yürütülür.

(2) Diğer döner sermaye faaliyetleri ise; Döner Sermaye Komisyonu, harcama yetkilisi,
gerçekleştirme görevlisi ve ilgili birim personeli ile muhasebe biriminde görevli personel eliyle
yürütülür.

Döner Sermaye Komisyonu
MADDE 15 – (1) Döner Sermaye Komisyonu; Bakanlıkça belirlenen limitler dâhilinde

ilgili Bakan Yardımcısı veya Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü baş-
kanlığında, ilgili merkez birim amir veya amirleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Risk Yönetimi,
Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünde ilgili Genel Müdür Yardımcısı ile Döner Ser-
maye Dairesi Başkanından teşekkül eder.

(2) Gerektiğinde döner sermaye komisyonuna Başkanın belirleyeceği birim amirleri
dâhil edilebilir.

(3) Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanması için, hizmetin ni-
teliği yönünden ilgili bulunduğu merkez birimince talepte bulunulur ve komisyona da söz ko-
nusu birim amirince iştirak edilir.

(4) Döner Sermaye Komisyonunun sekretarya işlemlerini Döner Sermaye Dairesi Baş-
kanlığı yürütür.

Döner Sermaye Komisyonunun görevleri
MADDE 16 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) 5 inci maddede sayılan iş ve faaliyetler kapsamında; Bakanlığın merkez, taşra ve

yurt dışı birimlerinin mal ve hizmet alımları ile yatırım harcamalarının döner sermaye bütçe-
sinden yapılmasına yönelik taleplerini genel bütçe ödeneklerini de gözeterek değerlendirmek
ve karara bağlamak.

b) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Toplantı karar yeter sayısı
MADDE 17 – (1) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Oyların eşitliği halinde, Komisyon Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Her bir işletmenin harcama yetkilisi işletme müdürüdür.
(2) Bakanlığın diğer birimlerinin döner sermaye bütçesinden yapacakları harcamalarda

harcama yetkilisi, harcama talebinde bulunan merkez, taşra veya yurt dışı teşkilatındaki birim
amiridir.

(3) Harcama yetkilisi, döner sermayeden yapılacak harcamaların ilgili mevzuat dâhi-
linde ve komisyon kararları çerçevesinde amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden, har-
cama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik
ve verimli kullanılmasından ve bu Yönetmelik çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlem-
lerden sorumludur.

Gerçekleştirme görevlisi
MADDE 19 – (1) Harcama yetkilisi; yardımcılarını, yardımcısı bulunmayan yerlerde

ise hiyerarşik olarak alt kademedeki bir veya daha fazla sayıda personeli, ödeme emri belgesi
düzenlemek üzere gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen komisyonun işleyişini, komisyona iletilen

başvurularda istenecek bilgi ve belgeler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye;
uygulamada ortaya çıkan sorunları, tereddütleri, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuç-
landırmaya; bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli her türlü tedbiri almaya Genel Müdürlük
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 22 – (1) 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 4/7/2012 tarihli ve 28343
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişik-

liklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci
fıkrası hükmüne göre; maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Genel Müdürlük bünyesine
dâhil edilen Döner Sermaye İşletmesinin her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzemeleri,
borç ve alacakları, hak ve yükümlülükleri, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve do-
kümanları, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerine dev-
redilmiş sayılır.

(2) 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesiyle kaldırılan Döner
Sermayeye ait 20.000.000 TL ödenmiş sermaye, Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerinin mev-
cut 30.000.000 TL ödenmiş sermayesine eklenir.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demir-
yolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
“işletmecilerin bünyesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “tren makinisti hariç” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
478 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (p)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ö) bendinde geçen “işe” ibaresi “mesleğe” şeklinde
değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”
“b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”
“p) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından Ek-2’de yer alan

esaslar dahilinde yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mesleğe ilk girişte kişisel emniyet belgesi düzenlenecek kişilerde aranacak şartlar ve belgeler
aşağıda belirtilmiştir:”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Kişisel emniyet belgesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için, belge sahibinin,
niteliği ve sıklığı belge düzenleyen işletmecinin emniyet yönetim sisteminde tanımlanmış olan
yenileme eğitimlerine katılması, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen koşullarda periyodik olarak sağlık
muayenelerinden ve psikoteknik değerlendirme testlerinden geçmiş olması gereklidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tren
makinistlerinin belgelendirilmesi ile ilgili” ibaresi “tren makinistlerine ehliyet verilmesine iliş-
kin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Emniyet kritik personelin psikoteknik kontrolleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TCDD,
TCDD Taşımacılık A.Ş., demiryolu tren işletmecileri ile şehir içi raylı toplu taşıma işletmecile-
rinde çalışan veya çalışacak olan emniyet kritik personelin psikoteknik değerlendirmeleri; psi-
koteknik değerlendirme merkezlerinin yetkilendirilmesine kadar, beş yıl süreyle TCDD ve TCDD
Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecilerinin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müş-

tereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştere-

ken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
30/12/2017 30286 (Mükerrer)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Ma-
kinist Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
478 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaş-
tırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (o)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) bendinde yer alan “işe” ibaresi “mesleğe” şeklinde
değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”
“b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”
“o) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından Ek-2’de yer alan

esaslar dahilinde yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Demiryolu tren işletmecileri ve altyapı işletmecileri, istihdam ettiği veya bir hizmet

sözleşmesi kapsamında çalıştırdığı tren makinistinin, tren makinist ehliyetine ve tren makinist
brövesine sahip olduğunu takip etmekten, bununla ilgili kayıt sistemi oluşturmaktan ve Ba-
kanlık ile veri paylaşım sistemi kurmaktan sorumludur.”

“(4) Tren makinist ehliyeti kişisel emniyet belgesi yerine de geçer. Tren makinistine
ayrıca kişisel emniyet belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak kişisel emniyet belgesi kap-
samında alınacak eğitim ve sertifikalar bröve belgesine ayrıca eklenir.

(5) Tren makinisti görevini yapan personelden, tehlikeli madde taşımacılığı yapacak
olanların Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesinde belir-
tilen hususlara uygun sertifika sahibi olması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tren makinist ehliyeti almak için gereken asgari şartlar ve belgeler

MADDE 5 – (1) Tren makinist ehliyeti almak için mesleğe ilk kez başlayanlar tarafın-
dan sağlanması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru tarihinde yirmi yaşını tamamlamış olmak.
b) Başvuru tarihinden itibaren son altı aya ait iki adet biometrik fotoğraf.
c) Ek-1’de belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyen sağlık kurulu raporu.
ç) Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden “negatif” sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı

tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan rapor.
d) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetki-

lendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değerlendirme raporu.
e) Tren makinist ehliyet ücretinin yatırıldığına dair belge.
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f) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu hallerde, Tren Makinist Ulusal Ye-
terliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak.

g) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde; Bakanlık tarafından yet-
kilendirilmiş bir demiryolu eğitim merkezinden tren makinistin ulusal yeterlilik ve meslek stan-
dartlarında belirtilen hususlara göre düzenlenen, tren makinist temel eğitim programını başarılı
bir şekilde tamamlayarak katılım belgesi almış olmak ve başvuru tarihinden en fazla on iki ay
öncesinde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu sınav merkezinde
uygulanan yeterlilik sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tren ma-
kinisti ulusal yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi” ibaresi “bu Yönet-
melik esasları dahilinde”  olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(5) Bakanlık; düzenlenen, yenilenen, askıya alınan veya iptal edilen ehliyetlerle ilgili
tüm bilgileri, kendi kayıt sisteminde tutar. Altyapı ile demiryolu tren işletmecileri arasında veri
paylaşım sistemini kurar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Tren makinist ehliyeti, aşağıda belirtilen şartların sağlandığına dair

belgelerin asıllarının Bakanlığa ibraz edilmesi halinde on yıl geçerlidir:
a) Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belge-

sinden muaf olanlar için ustalık ve/veya mezuniyet belgesi.
b) MYK mesleki yeterlilik belgesinden muaf olmayanlardan MYK mesleki yeterlilik

belgesi.
c) Ek-1’de belirtilen sürelere uygun alınan sağlık kurulu raporu.
ç) Ek-2’de belirtilen sürelere uygun alınan psikoteknik değerlendirme raporu.
(2) MYK mevzuatı doğrultusunda birinci fıkranın (b) bendi kapsamında alınan MYK

mesleki yeterlilik belgesi, tren makinist ehliyetinin geçerlilik süresi içerisinde yenilenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen

şartların sağlanmadığının ve/veya işletmenin emniyet yönetim sisteminde belirlenen aralıklarla
yenileme eğitimlerinin zamanında yapılmadığının Bakanlıkça yapılacak denetimlerde tespit
edilmesi durumunda aşağıdaki süreç başlatılır:

a) Bakanlık, bu durumu ehliyet sahibine ve ehliyet sahibinin çalıştığı kuruma gerekçesi
ile birlikte yazılı olarak bildirerek, ehliyetin geçerliliğini süresiz olarak askıya alır.

b) Ehliyeti askıya alınan tren makinistine çalıştığı kurum tarafından cer aracı sevk ve
idare görevi verilemez. Bu fıkrada belirtilen şartlar işveren kaynaklı ise makinistin ehliyetinin
askı süresince oluşacak maddi kayıplar işveren tarafından karşılanır.

(2)  Birinci fıkrada belirtilen şartların yeniden sağlanması halinde, ehliyetin askıya alın-
ması durumu ortadan kalkar.

(3) Tren makinistinin ehliyeti tam kusurlu olduğu adli makamlarca belgelenmesi kay-
dıyla, ciddi kazaya sebebiyet vermesi halinde Bakanlık tarafından iki yıl süreyle iptal edilir.
Olayın meydana gelmesinden sonra görevden el çektirilen süre bu durumda dikkate alınır. An-
cak, ehliyeti iptal edilen makinistin iptal süresinin bitiminden itibaren 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hususları yenilemesi gerekir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile

üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Düzenleme tarihi üzerinden on yıl geçmesi,”

“b) 7 nci maddede belirtilen süreli belgelerden süresi geçen belgeler,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İlgili altyapı ve cer aracına ilişkin tren makinist brövesi sahibi en az bir makinist

refakatinde, tren makinisti olmak isteyen kişilere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim

ve sınav merkezi kontrolünde pratik eğitim verilmesi ve/veya sınav yapılması durumlarında,”

“d) Yeni bir hat devreye alınacağı zaman Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim

ve sınav merkezi kontrolünde o hattı ilk kullanacak makinistlerle birlikte hattı iyi bilen hattın

yapımcısından bir görevli ve ilgili altyapı şirketinden bir görevli nezaretinde araç kullanılacağı

zamanlarda.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Cer aracı bilgisi: Her beş yılda bir veya her yeni araç kullanıma alındığında,”

“b) Güzergâh ve işletme kuralları dâhil altyapı bilgisi: Her beş yılda bir veya yeni bir

hat açıldığında veya ilgili güzergâh üzerinde on sekiz aydan fazla verilen herhangi bir aradan

sonra.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tren makinistleri, demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri,  denetleme

sürecinde istenilen tren makinist ehliyeti, tren makinist brövesi ve eğitimler ile ilgili tüm bilgi

ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yapılan denetimlerde bir tren makinistinin görevi esnasında tren makinist ehliyetini

ve tren makinist brövesinin asıllarını ibraz edememesi halinde, tren makinistinin görev yaptığı

altyapı işletmecisine veya demiryolu tren işletmecisine, 655 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından

5.000 (beşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak ça-

lışanlara veya emekli olanlara, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7 nci maddenin

birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen geçerli sağlık kurulu raporu ve psikoteknik

değerlendirme raporlarının asıllarıyla Bakanlığa başvurmaları halinde adlarına tren makinisti

ehliyeti ücretsiz olarak düzenlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve

geçerlilik süreleri devam eden sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporları da

kabul edilir.
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(2) MYK tarafından 26/9/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin

Tebliğ (Sıra No: 2017/1)’in yayımı tarihinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer

demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlardan veya emekli olanlardan

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî

ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanlardan MYK Mesleki Yeterlilik Bel-

gesi aranmaz. Ancak başvuru sahipleri 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentlerindeki

belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Tren makinistinin tren makinist brövesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce on sekiz ay

boyunca herhangi bir nedenle ara vermeyen TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer de-

miryolu işletmecileri bünyesinde çalışan tren makinistlerinin çalıştıkları hat ile idare ve sevk

ettikleri cer aracı üzerinde edindikleri tecrübelerin, aldıkları eğitimlerin ve başarılı oldukları

sınavların belgelendirilmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere işletme tarafından ma-

kiniste çalıştığı hat ve kullandığı cer aracına ait bröve düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Tren makinistinin psikoteknik kontrolleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TCDD

ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile demiryolu tren işletmecilerinde çalışan veya çalışacak olan tren

makinistlerinin psikoteknik değerlendirmeleri; psikoteknik değerlendirme merkezlerinin yet-

kilendirilmesine kadar, beş yıl süreyle TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu

işletmecilerinin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müş-

tereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müşte-

reken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2017 30286 (Mükerrer)
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 16)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölge-

sine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına ve-

rilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10,

31, 35/A, 39 ve 71 inci maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53, 196 ve 201 inci maddelerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Özet beyan ve eşyanın gümrüğe sunulması

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşya için 4458 sayılı Kanunun 35/A maddesi

uyarınca özet beyan verilir ve 4458 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca eşya gümrüğe

sunulur.

Başvuru, beyannamenin tescili ve tahlil

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanna-

mesi, 4458 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içinde, eşyanın boşaltılmasına

başlanmadan önce tescil edilir.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük be-

yannamesi ekranından “BS-19” kodu seçilir.

(3) Beyan sahibi tarafından yurt dışı analiz raporu ile proforma fatura veya satış söz-

leşmesi gümrük idaresine sunulur ve proforma faturada veya satış sözleşmesinde yer alan ve-

riler çerçevesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın laboratuvar tahlilleri, Gümrük Yönetmeliğinin

201 inci maddesi uyarınca yapılır. Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi kapsamında, boşaltım

limanı veya FSRU Terminalinde eşyanın kimyasal kompozisyonunu belirlemek üzere periyodik

olarak ölçüm yapan gaz kromatografi cihazı ile yerinde tahlil yapılamaması durumunda, yük-

leme limanında akredite kuruluşlarca eşyanın mahiyetine dair düzenlenen laboratuvar tahlil

belgelerine göre ilgili gümrük laboratuvarları tarafından raporlama yapılır.

Miktar, kıymet tespiti ve vergi tahakkuku

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde tescil edilen

serbest dolaşıma giriş beyannamesi, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen mevcut bel-

gelerdeki veriler esas alınarak kontrol edilir. Kontrol neticesinde, beyanname ve eki belgelerin

uygun olduğunun görülmesi halinde eşyanın tahliyesine izin verilir.
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(2) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer

belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi

altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca ibraz edilen fatura, diğer belgeler ve laboratuvar tahlil raporu

esas alınarak beyanname kontrol edilir, sunulan belgelere göre miktar veya kıymet farkı bu-

lunması halinde beyannamede düzeltme yapılır, tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ikinci fık-

rada belirtilen süre içerisinde ödenir ve eşyanın cinsinde farklılık tespiti halinde 4458 sayılı

Kanun uyarınca işlem yapılır.

Yetkili gümrük idaresi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin

gümrük işlemlerini yapmaya Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa

Gümrük Müdürlüğü, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ

Gümrük Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İs-

kenderun Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. Bu Tebliğ kapsamı eşya ithalinin gerektirdiği altya-

pının kurulması halinde, Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)’nca diğer gümrük

idareleri de yetkilendirilebilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen süreye kadar gümrük vergilerinin ödenme-

mesi nedeniyle eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, vade ta-

rihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakla-

rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı tahsil

edilir.

(2) Bu Tebliğde belirlenen sürelerin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü

izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(3) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, gümrük, dış ticaret ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 8 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ kapsamı

eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuç-

landırmaya yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında olup, 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’ne göre

başlatılan işlemler söz konusu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

18 Mayıs 2019 – Sayı : 30778                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Faaliyet izninin askıya alınması halinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam

eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen

ikinci takvim yılının başından itibaren başlar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) Eğitim bildirimlerine ilişkin değerlendirme sonuçları Kurum tarafından EYBİS

aracılığıyla ilgililere bildirilir. Bu bildirime karşı, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde

Kuruma itiraz edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

“(1) Verilen ek süre içerisinde eğitim açığını tamamlamayan denetçiler sicilde gayri

faal olarak gösterilir.

(2) Gayri faal durumda olan denetçiler, bağımsız denetim faaliyeti ile bağımsız denet-

çilik unvanına bağlı diğer faaliyetlerde bulunamazlar. Gayri faal durumları devam ettiği sürece

bunların refakatinde uygulamalı mesleki eğitim yapılamaz.

(3) Gayri faal durumda olan denetçiler faal duruma gelebilmek için eğitim açığını ta-

mamladığını gösteren belgelerle Kuruma başvurur. 120 krediyi aşan eğitim açığı 120 kredi ola-

rak dikkate alınır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/11/2017 30230
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

18 Mayıs 2019 – Sayı : 30778                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                18 Mayıs 2019 – Sayı : 30778



18 Mayıs 2019 – Sayı : 30778                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                18 Mayıs 2019 – Sayı : 30778



18 Mayıs 2019 – Sayı : 30778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4250 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4251 
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Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4507 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2019/239325 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi 

No. 97 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : (232 ) 463 16 00 / 82003-82388 Faks: (232 ) 463 22 48 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin  

     adı ve miktarı : Araç Dış Lastik Alımı 18.00 - 25 Ebadında 30 Adet 

3 - İhale Tarihi ve Saati : 

a) İhale Tarihi : 11.06.2019 

b) İhale Saati : 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 11.06.2019 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın 

Alma Servisi’nde görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 

(İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4601/1-1 
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İHALE İLANI 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireçtaşı Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/236719 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8.000 ton Kireçtaşı Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası stok sahası 

c) İşin süresi : İlk Teslimata 01 Ağustos 2019 tarihinde başlamak 

üzere fabrikaların verecekleri termin programına göre 

teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29.05.2019–10:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5-İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 118,00 (YüzonsekizTL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6- Teklifler, 29.05.2019 Çarşamba günü saat 10.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad.5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4571/1-1 
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İHALE İLANI 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

(± %20 TOLERANSLI) 6.500 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Kireçtaşı alımı,  T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık 

İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019 / 235822 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400- 

Erciş / VAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 

c) Elektronik posta adresi  : ercisseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

İnternet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Şartname ve Sözleşme esasları dâhilinde  (± % 20 

toleranslı) 6.500 ton kireçtaşı alımı ve istif 

yapılması 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Erciş Şeker Fabrikası stok sahası 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : (± % 20 toleranslı) 2019 yılı Ağustos 2.500 Ton, 

Eylül 3.000 Ton, Ekim 1.000 Ton olarak teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 perşembe günü saat: 10.00 

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dâhil 118,00 TL (Y.YüzonsekizTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur 

5 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4578/1-1 
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HEYBELİADA SADIK GÜZEL OSMAN PLAJ VE TESİSLERİNİN 5 YIL SÜRELİ 

KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Darülaceze Başkanlığından: 

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 5 yıl süreli kiralama ihalesine 

çıkarılmıştır. 

 

İdarenin Adresi 
Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 

Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 

İdarenin Telefon Faks ve 

Elektronik Posta Adresi 

0212 220 10 20 (Dahili:136-137) - 0212 210 44 30 

darulaceze@darulaceze.gov.tr 

İşin Nevi 

İstanbul ili, Adalar İlçesi, Heybeliada Mah. Yeni İskele ve Tarık Sok. 

21 Pafta, 114 Ada, 1 Parsel, 13.782,00 m2 sahalı taşınmazın kiralama 

işi. 

İnşaata ilişkin Tahmini 

Muhammen Bedel 

2.675.000,00TL 

(İkimilyon Altıyüzyetmişbeşbin TL) 

Yüzölçümü 
13.782,00 m2 

Mevcut İmar Durumu 
 

Geçici Teminat Miktarı 80.250,00TL (Seksenbin İkiyüzelli TL) 

Doküman Bedeli 1.000,00 (Bin Türk Lirası) TL. 

İhale Usulü 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 

(Kapalı Teklif Usulü) 

İlanın Şekli ve Adedi 

Yerel Gazete de 2 defa, 

Şehir dışında yayınlanan gazete de 1 defa, 

Resmi Gazete de 1 defa, 

İhalenin yapılacağı yer 

Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 

Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 

Sıdıka Sabancı Binası Çok Amaçlı Salon 

Teklif Zarfının 

Verileceği Yer 

Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 

Emlak Şube Müdürlüğü Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 

Darülaceze İdare Meclisi 

Karar tarih ve sayılı 
11.05.2019 tarih ve 2019/3 sayılı 

İhalenin Yapılacağı 

Tarih ve Saat 
29/05/2019 Saat:14:00 
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1) Darülaceze Başkanlığınca belirlenen asgari şartları; 

   1-İşin Süresi sözleşme imzalayıp yer teslimine müteakip 5 (Beş) yıldır. 

   2-Müteahhit, taahhüdün tümünü yerine getirip sözleşme imzaladıktan sonra 5 gün 

içerisinde yüklenici yer teslim talebinde bulunacak, İdare de daha sonraki 5 gün içerisinde yer 

teslimini yükleniciye resmi olarak yapmış olacaktır. 

   3-Yüklenici, sözleşmeye müteakip 90 takvim günü içerisinde şartname ekinde sunulan 

ve plaj ve tesisleri bünyesinde bulunması gereken aguapark vb. sistemleri kurmak zorundadır. 

2) Heybeliada Sadık Güzel Osman Plaj ve Tesislerinin 5 Yıl Süreli Kiralama işi ihalesi, 

yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 Okmeydanı-

Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Darülaceze Başkanlığı Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı 

Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 

sunmaları gerekmektedir. 

3.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresi. 

3.2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belge, 

3.2.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

3.2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3.3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 

3.3.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

3.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

3.4. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.) 
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3.5. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, 

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan 

önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi istenecektir. İş ortaklığında pilot ortak en 

çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir. 

Ortak girişim beyannamesi bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

3.6. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu. 

3.7. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 

3.8. Darülaceze Başkanlığı Mali İşler Şube Müdürlüğü’ ne nakit olarak yatırılmış alındı 

makbuzu veya Kurum hesaplarına yatırılmış ise Banka dekontu ya da Darülaceze Başkanlığı 

adına ekli örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka 

Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.) 

3.9. Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

3.10. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

5) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

7) İş bu ihaleye ait alınacak damga vergileri aşağıda belirtilmiştir. 

7.1. İhale Karar Pulu sözleşme tutarı üzerinden %05,69’dur. 

7.2. Sözleşme Mukavele Pulu sözleşme tutarı üzerinden %09,48’dir. 

8) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 4524/1-1 
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İHALE İLANI 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Deformasyon Kontrollü Universal Test Makinesi alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/243181 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33 - 0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Deformasyon Kontrollü Universal Test Makinesi 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 27.05.2019 Pazartesi günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
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4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halk bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 27.05.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 -İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4625/1-1 
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İHALE İLANI 

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi II etap alanına ait, 

YG-AG elektrik şebekesi, telekom altyapı ve kamera sistemi ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve 

birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 

zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Tavşanlı Kütahya Karayolu 15. Km 8. Cad. No:2 

Tavşanlı OSB Tavşanlı / KÜTAHYA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG elektrik şebekesi, telekom altyapı ve 

kamera sistemi ikmal yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Tavşanlı / KÜTAHYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 Tedaş B.F. ile): 916.834 TL 

f) Geçici Teminatı : 27.505,02 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/06/2019 - Saat  10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 
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F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Tavşanlı Kütahya 

Karayolu 15. Km 8. Cad. No:2 Tavşanlı OSB Tavşanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir 

veya 400 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4576/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 4613/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Başkanlığından: 

 
 4614/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1976/533 Esas, 1978/251 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4504/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Keşan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2014/19 Esas sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun, hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince İşlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4505/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/502, 2018/49, 2018/282 Esas sayılı 

dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4506/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Liva İlim ve Kültür Vakfı (LİVA VAKFI)  

VAKFEDENLER: Bayram Yılmaz, Süleyman Kahraman, Adnan Hut, Ebubekir Taştan, 

Galip Vardar, Cengiz Şeker, Hasan Yaşar Mozakoğlu. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2019 tarihinde kesinleşen 20.11.2018 

tarih ve E.2017/179, K.2018/488 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İnancımız, milli kimliğimizi oluşturan en temel unsurdur. Özellikle 

son bir iki asırdan beri millet olarak içine girdiğimiz yabancılaşma sürecinin açılması ve 

milletimizin birlik bütünlük içinde islami değerlerle yeniden buluşarak tarihin kendisinden 

beklediği büyük millet olma iradesine yeniden kavuşabilmesi, kimlik bilincinin tahkim edilmesi 

ve diri tutulmasıyla mümkündür.… Ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000.-TL.(ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) dır. 

YÖNETİM KURULU: Ebubekir Taştan, Bayram Yılmaz, Galip Vardar. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetince 

belirlenecek İstanbul ili hudutları içinde aynı alanda faaliyet yapan bir başka vakfa 

devredilecektir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4631/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Osman 

YILMAZ (Denetçi No: 12996, Oda Sicil No: 10432) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 

2018/2056 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.02.2019 tarihli ve 

E.2018/2056-K.2019/369 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman YILMAZ hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin denetçi belgesi iptali ile ilgili olan kısmı 08.05.2019 tarihli ve 105139 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4522/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)
–– Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

NOT: 17/5/2019 tarihli ve 30777 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


