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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/7055
Hükümetimiz tarafından 31 Ekim 2014 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti

ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’
Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı
Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında
Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/12/2014 tarihli ve 7172785 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 12/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                             N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                    A. İSLAM                                  V. BOZKIR                                        F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                        V. EROĞLU                                    Ö. ÇELİK                                        M. ŞİMŞEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                Dışişleri Bakanı V.                            Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                       A. Ç. KILIÇ                                 M. M. EKER                                  N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                       C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                     M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı                        Maliye Bakanı

                                           F. IŞIK                                            İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                              Millî Eğitim Bakanı V.                       Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6922

Aydın İli sınırları içerisinde yer alan J-700 numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsat

sahasında yapımı devam eden jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisi için ihtiyaç duyulan kuyu-

ların açılabilmesi amacıyla ekli listede bulundukları yerler, parsel numaraları ve kamulaştırma

bilgileri verilen taşınmazların Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)

tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 8/10/2014 tarihli ve 4853 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                   A. BABACAN                          Y. AKDOĞAN                             N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                     A. İSLAM                                V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                   V. EROĞLU                                      İ. GÜLLÜCE                           M. ÇAVUŞOĞLU                               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.     Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                        A. Ç. KILIÇ                                M. M. EKER                                     L. ELVAN

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                        C. YILMAZ                                Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                              Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                        Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7004

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek Küçükçekmece Aşık

Veysel Caddesi D-100 Karayolu Arası Yol Kavşak Uygulama İmar Planı kapsamında ekli listede

bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 27/10/2014 tarihli

ve 21846 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7020

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır

ve koordinatları gösterilen alanın Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8687 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı

Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7023

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Çamlıyayla

Havza-Kadıncık 2 Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak

hakkı kurulmak suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27/10/2014 tarihli ve 1687 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Ka-

mulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                26 Aralık 2014 – Sayı : 29217



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Karar Sayısı : 2014/7032

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV (Bursa

DGKÇS-Bursa SAN) Brş.N-Demirtaş EİH Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17/11/2014 tarihli ve 1769 sayılı yazısı üzerine, 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7033

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Selçuk GIS

Trafo Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden taşınmazların

anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığının 10/11/2014 tarihli ve 1751 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                26 Aralık 2014 – Sayı : 29217



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Karar Sayısı : 2014/7044

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Bornova

380 GIS Trafo Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden taşın-

mazların anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının 20/11/2014 tarihli ve 1782 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7045

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV (Zetes-Amasra)

Brş.N-Bartın 380 OSB Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 20/11/2014 tarihli ve 1783 sayılı yazısı üzerine, 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7046

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Alaşehir JES TM-Alaşehir JES Havza

TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşın-

mazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak

suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırıl-

ması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/11/2014 tarihli ve 1749 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7047

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV (Varsak-Serik)

Brş.N.-Belek Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet

eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı

kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığının 10/11/2014 tarihli ve 1750 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/84
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay

Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet
SARAÇ seçilmiştir.
                                                                 25/12/2014
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 25/12/2014
Karar No : 712
1- Danıştay Savcısı (32742) Mehmet Ali GÜMÜŞ
2- Kayseri İdare Mahkemesi Başkanı (33617) Selbi KOCA
3- Danıştay Tetkik Hâkimi (33784) Abdurrahman GENÇBAY’ın,
Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
Kantin Yönetmeliğinin birinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak”
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1 – Bu Yönetmelik; askerî kantinlerin teşkili, idaresi ve kontrol şekilleri, mu-

hasebe işlemleri, gelirleri ve gelirlerinin harcanması, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya ve-
rilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları ile yapılacak denetlemelere ilişkin
usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Brüt satış karı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olum-

lu farkı,
b) Gayrisafi hâsılat:
1) Tek düzen muhasebe sistemine göre bilanço esasına göre defter tutan kantinlerde;

gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/karlar ve olağan
dışı gelir/karlar) toplamından (üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantin-
lerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değer-
leri,
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2) Basit (işletme) usul muhasebe kaydı tutan kantinlerde; İşletmenin tüm satışlarından
elde edilen toplam hâsılat ve diğer tüm gelirlerin (promosyon gelirleri, kira gelirleri, faiz ge-
lirleri, kasa fazlası ve benzeri) toplamından (üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile
diğer kantinlerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde
edilen değerleri,

c) Gelir kaynağı: Ordu evi, askerî gazino, kışla gazinosu, vardiya yatakhanesi, özel, ye-
rel ve kış eğitim merkezleri ile askerî kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı, berber,
ayakkabı boyacısı, sinema, lahmacun fırını, tekel, sayısal loto bayiliği, fotoğrafhane, iş ocakları
ve benzeri işletmeleri,

ç) Kantin geliri toplamı: Brüt satış karına; promosyon, faiz gelirleri, iş ocakları kârı,
kira geliri ve benzeri direkt gelirlerin eklenmesiyle elde edilen değeri,

d) Kantin şubesi: Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,
e) Konsinye: 16 ncı maddede ifade edilen, satış işlemi gerçekleşene kadar mülkiyeti

malı satan firmaya ait olan ürünleri, kantin başkanlığına irsaliye ile vermesi ve dönem sonunda
satışı yapılmaması durumunda tekrar iade alma işlemini ifade eden satış şeklini,

f) Kuruluş: Karargâh, birlik ve kurumları,
g) Merkez: Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,
ğ) Muaddel: Hammadde veya yarı mamul üründen elde edilecek yeni ürünün, belirli

standartta olması için içerisine konacak maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi,
h) Reyon: Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,
ı) Yan kuruluş: Kantine bağlı olarak çalışan gelir getirici işletmeleri,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Dayanak
Madde 4 – Bu Yönetmelik; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç

Hizmet Kanununun 104 üncü, 106 ncı ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin dayanıklı tüketim malları hariç zaruri ihtiyaç-

larının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadıyla her kışlada kantin kurulabilir.
İhtiyaç halinde bu kantinlerin kışla içinde veya dışında şubeleri açılabilir. Aynı kışla içerisinde
birden fazla kantin başkanlığı kurulamaz.”

“c) Askerî kantinler ve şubeleri, kışla içi ve dışında hizmet vermeye uygun, kapalı ve
emniyetli yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde, kantin faaliyetleri araç
veya çadır içerisinde devam edebilir.”

“ç) Yurt dışında birlik halinde bulunulan kışlalarda kantin açılması halinde, yurt dışında
açılan kantinin gelirleri, teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekilleri yönetmelik esas-
larına göre yürütülür. Alım usulleri ve gelirlerin harcanması gibi usuller ilgili kuvvet komu-
tanlıklarınca belirtilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen durum gereğince tek düzen muhasebe
sistemine göre bilanço esasına göre defter tutan kantinlerde muhasip, kışla komutanı tarafından
tercihen muhasebe eğitimi görmüş personel arasından seçilerek görevlendirilir.
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g) Bilânço usulü uygulayan kantinlerde ücreti kantin gelirlerinden karşılanmak üzere
seçilmiş muhasebe personeli yanında özel hukuk hükümlerine göre muhasebe personeli çalış-
tırılabilir.”

“ğ) Ayrıca gelirlerin yeterli olması durumunda kantinin faaliyet alanlarında görev yap-
mak üzere özel hukuk hükümlerine göre personel çalıştırılabilir ya da bu amaçla hizmet alımı
yapılabilir.

h) Tüm giderleri kantin gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre
çalıştırılan personel ve/veya hizmet alımı ile sağlanan personelin özlük hakları, vergi, sosyal
güvence ve benzeri yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve/veya yerine getirilmesini
kontrol etmek kantin heyetinin sorumluluğundadır. Bu işlemlere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin
devir teslimi zimmetle sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Kantin heyetinin asıl ve yedek üye adayları, seçimden önce, tahsil ve yetenekleri
dikkate alınmak suretiyle, görevlendirilmesi düşünülen görev yerlerine göre ayrı ayrı belirle-
nerek, kışla komutanlığı tarafından aday gösterilir. Belirlenen bu adayların, hizmetlerin aksa-
maması açısından emeklilik ve tayin durumları göz önünde bulundurulur.

b) Aday sayısı, seçilecek asil üye sayısının üç katından az olamaz, asil üye olarak seçilen
üyeler dışındaki adaylar seçim sonuç tutanağındaki sıralamaya göre yedek üye olarak belirle-
nir.”

“d) Kantin heyetine mal saymanları, saymanlık mal sorumluları, hesap sorumluları,
ödeme emri belgesini imzalamakla görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri ve harcama yet-
kililiği devri yapılan personel aday gösterilemez.

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış
olanlar, bu cezaları paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Bununla
ilgili olarak, adaylar hakkındaki gerekli soruşturma kışla komutanları tarafından yapılarak; tec-
rübeli, güvenilir, borcu ve maaşında haczi olmayan personelin aday gösterilmesi sağlanır.”

“f) Kantin heyeti seçiminde, zorunlu durumlar hariç Teğmen, Üsteğmen, Astsubay Ça-
vuş ve Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesindeki personelin aday gösterilmemesine dikkat edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kantin heyetinin seçimi, her yılın Kasım ayının ilk haftasında yapılır. Yeni kantin
heyeti, devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Yeni heyet göreve
başlarken mal beyanında bulunur. Bu husus kışla komutanlığınca takip edilir. Kışla komutanlığı
tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için, eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar
bir ayı geçmeyecek şekilde, çalışmaları sağlanır. Ancak, 31 Aralık tarihine kadar muhasebe
kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir.

d) Kantin heyetinde görev alanlar, gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir. Ancak aynı
garnizonda olmak üzere en fazla üç dönem görev yapabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Herhangi bir nedenle görevlerinden kesintisiz iki aydan fazla ayrılmaları,”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kantin heyeti; kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantinin işlettirilmesi

ve kiraya verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, kantin hesaplarının tutulması, kantine ait mah-

kemelik alacakların takip edilmesi, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve teftişe

tâbi dönem teftişinin verilmesi ile görevli ve sorumludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak garnizon dışına veya yurt dışına

intikal eden birlik veya kurumlarda, ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak kışla komuta-

nının onayıyla,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, demirbaş

ve belgeleri, bir üst komutanlık tarafından verilecek emre göre diğer bir askerî kantine devre-

dilir ve sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile bağlı bulunulan kuvvet komutanlığı,

Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına

bilgi verilir. Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardaki kantinlerin nakit, mal,

demirbaş ve belgeleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir askerî

kantine devredilir ve sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile Millî Savunma Bakan-

lığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

Devredilen kantine ait mallar ile devralan kantin satış fiyatları arasında farklılık olması

durumunda 29 uncu maddeye göre fiyat düzenlemesi yapılabilir.

Seferberlik ilânı ile kantin heyet başkanı ve üyeleri; kantin sefer görev yerine götürü-

lecekse kışla komutanı tarafından görevlendirilen personele; kışla güvenlik sınırları içerisinde

kantin unsuru bırakılacak ise kışlada kalacak tesellüm heyetine, emredilen miktarda kantin ser-

mayesini, belgelerini ve demirbaşlarını devir teslim belgesi ile devreder ve asli görev yerlerine

katılırlar. Kantin şubeleri, ihtiyacın sonlanması durumunda kantin başkanlığının bağlı olduğu

kışla komutanının onayıyla kapatılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Askerî kantinlerden;

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile kantinin bulunduğu mahale girmeye izinli diğer

kişiler yararlanabilirler.”

MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kantin ve depolarının haşerelere karşı etkin bir biçimde korunabilmesi için gerekli

önlemler kantin idare heyeti tarafından, kiralanmış birimlere ilişkin önlemler kiracı tarafından

alınır. Kiralanmış birimlerin kontrolünden kantin heyeti sorumludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile

aynı fıkranın (d) bendinin (4), (5), (7), (10), (11), (12) ve (13) numaralı alt bentleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
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“ç) Mal satış işlemlerinde işletme usulü muhasebe tutan kantinlerde yan işletme prose-

dürü uygulanmak suretiyle, ayrı işletme defteri ve ayrı para teslim defteri tutularak ve kantin

bilânçosunda Kantin Gelirleri, İş Ocakları Kârı bölümünde Konsinye Satış hanesi açılarak elde

edilen kâr direkt yazılmak kaydıyla, tek düzen hesap planı uygulayan kantinlerde ise ayrı hesap

kodunda gösterilerek, konsinye usulü satış yapılabilir.”

“4) Sözleşme tarihi itibarıyla, kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu

olmadığına dair belgelerin ilgili kantin heyetine sunulması gerekir. Sözleşmede; kantin baş-

kanlığında firma personelinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılması halinde bu personele

yönelik kantin başkanlığı ile firmanın sorumlulukları, hangi esaslarda çalıştırılacağı belirtilir.

Ayrıca, bu hususların takibi kantin heyetince yapılır.

5) Konsinye satış yapılacak reyonlardaki mallar için mal sahibine ve kantine kalacak

oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, kantin heyeti 29 uncu maddede belirtilen oranı geçme-

yecek şekilde kâr oranını toplam satış tutarı üzerinden veya ürün bazında firmayla ortaklaşa

belirler ve fiyat bu şekilde oluşturulur.”

“7) Mal veya eşya, kantine giriş esnasında kantin heyeti tarafından kontrol edilir. Pos

kasa bulunan kantinler için, ay sonunda pos kasalardan satış raporu alınarak satılan miktar kan-

tin başkanlığına fatura edilir. Pos kasa bulunmayan kantinlerde konsinye satış yapılacak re-

yonlara ayrı ayrı birer yazar kasa tahsis edilerek günlük ve aylık alınacak satış raporları doğ-

rultusunda satılan miktar kantin başkanlığına fatura edilir.”

“10) Satılan malın teslimi veya hizmetin yapıldığına ilişkin düzenlenecek faturanın ir-

saliye tarihinden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi sağlanır.

11) Reyonda satılacak mal sözleşmede belirlenir; bunun dışında mal satılmaz.

12) Askerî kantinlerde konsinye usulü satışlarda, ürünün satışa hazırlanmasında, özlük

hakları ilgili firmaya ait olmak üzere firma personeli çalıştırılabilir.

13) Askerî kantinlerde, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal

ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.”

“14) Reyonda satılan her türlü mal ve eşyanın hesabı mutlak surette kantin kasasında

işlem görür, işletme defterine girişi yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gıda/Su

Kontrol ve Hijyen Denetim Hizmetleri Yönergesi esaslarına uygun önlemler alınır.

ç) Çalışan personelin:

1) Hastalıkları ile ilgili işyeri yöneticisine bilgi vermek yükümlülüğü mevcut olup ilgili

evrakları düzenli olarak tutulur.

2) Göreve Yönelik Periyodik Koruyucu Sağlık Muayeneleri Talimatında belirtilen esas-

lara uygun olarak askerî, devlet veya sivil sağlık kuruluşlarının ilgili servislerinde, yaptırılması

sağlanır.

3) Aşıları zamanında yaptırılır.

4) El, yüz, saç, sakal, kılık, kıyafet temizlikleri her gün denetlenir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18 – Kışlalarda mevcut hiçbir gelir kaynağı, bağlantı dışı bırakılamaz. Bu gelir

kaynakları:
a) Askerî gazino, kışla gazinoları ve vardiya yatakhanesi bulunmayan kışlalarda kantine

bağlanır ve kantin idare heyeti tarafından yönetilir.
b) Askerî gazino, kışla gazinoları ve vardiya yatakhanesi bulunan kışlalarda bağlantı,

hizmet ilişkileri dikkate alınarak kışla komutanlığınca belirlenir. Konaklama amacıyla işletilen
hiçbir tesis kantin başkanlığına bağlı olarak işletilemez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 – Askerî kantinin kuruluş sermayesi 100 Türk Lirası olup, aşağıdaki yol-

lardan biri veya birkaçı ile karşılanarak, ihtiyaca yeterli hâle gelmesi sağlanır:
a) Genel olarak yapılacak bağışlar.
b) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden sermayesi kısıtlı olan kantinlere, bu kan-

tinlerin müştereken bağlı bulunduğu en az kolordu veya eşiti seviyesindeki komutanlığın (Deniz
ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti), Genelkurmay Başkanlığında kantinin bağlı ol-
duğu Karargâh Başkanının ve Millî Savunma Bakanlığında ise Personel Başkanının onayı ile
verilecek mal ve para.

c) Kuruluş aşamasındaki promosyonlar.
ç) Gelir getiren yan kuruluşların sermayelerinden yapılacak nakiller.
d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri.
e) Kendi gelirlerinin yetersiz olması durumunda, talep edilen ihtiyacın karşılanması

maksadıyla, üst komutanlık paylarından tahsis edilecek kaynak.
Kantin sermayesi her ay, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en az bir ön-

ceki ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı kadar arttırılır. Sermaye tutarının hesaplan-
masında mahkemeye intikal etmiş alacaklar dahil edilmez. Ancak mahkemeye intikal etmiş
alacak tutarının bir önceki ayın sermayesinin yüzde ellisini geçmesi halinde; artırılacak tutarın
hesaplanmasında sermayenin yüzde ellisi dikkate alınır. Bu işlemde; Tüketici Fiyatları Endeksi,
% 4 ve daha az ise en az Tüketici Fiyatları Endeksi oranı kadar, % 4’ten fazla ise % 4 oranında
arttırma yapılır. Bu oran, Millî Savunma Bakanlığı tarafından her ay yayımlanır. Enflasyondaki
olağandışı artışlar hâlinde, bu oran Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Kantin sermayesinin ihtiyaç duyulan miktarın çok üstüne çıkması durumunda; takvim
yılına başlangıç sermayesinin en fazla % 25’ine kadar olan kısmı, öncelik erbaş ve erlere yö-
nelik projeli kışla gelişim faaliyetlerinde olmak üzere, askerî kantinin hizmet verdiği birlik/ku-
rumların, ödeneği olmayan veya kâfi gelmeyen diğer resmî ve zarurî işlerine, o yıl içerisinde
harcanabilir.

Harcama ile ilgili teklifler ve onayı kapsamında; Kuvvet Komutanlıklarında en az
kolordu seviyesindeki (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında eşiti) komutanlığın teklifi
ve ilgili kuvvet komutanının onayı, Genelkurmay Başkanlığında ilgili Karargâh Daire Başkan-
lığı/Karargâh Başkanlığı/doğrudan bağlı komutanlığın teklifi ve Genelkurmay II nci Başkanının
onayı, Millî Savunma Bakanlığında ise ilgili Karargâh Daire Başkanlığı/Karargâh Başkanlığı/
doğrudan bağlı komutanlığın teklifi ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının onayı ile har-
cama yapılabilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak,

kantin başkanlığının bağlı olduğu kışla komutanının yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi olmak

kaydıyla alınan ayın sonuna kadar avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli

evrak düzenlenerek en geç verilen ayın sonunda kapatılır. Birinci avans kapatılmadan ikinci

avans verilemez. Birliğe verilmiş avans, yıl sonu kapanış bilançosunda devredilemez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yü-

rütülür:

a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, kamu idarelerinin avu-

katlarınca hukuk mahkemelerinde Millî Savunma Bakanlığı adına açılır ve takip edilir.

b) Bir suçla bağlantılı olan dava dosyaları, askerî savcılığa sunulmak üzere bağlı bu-

lunduğu komutanlığa iletilir.

c) Kantinle ilgili olarak adlî makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve masraf-

ları, kantin gelir veya sermayesinden ödenmek üzere ilgili kurum avukatlarının takip ve so-

rumluluğundadır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kantine alınacak malların cins ve miktarı;

a) Muhafaza ve satış imkânları,

b) Sermayenin yeterlilik durumu,

c) Kantinden istifade eden personelin istekleri,

ç) Satış istatistikleri,

dikkate alınarak kantin heyetleri tarafından tahmini olarak tespit edilir ve mal alım ih-

tiyaç listeleri, (kantinde satılacak malzemelerin cins, çeşit veya türü anlamında) kışla komutanı

tarafından yıllık olarak onaylanır. İhtiyaç hâsıl olduğunda kışla komutanı tarafından değişiklik

yapılabilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Alım heyeti, en az iki kantin görevlisinden oluşur. Civar merkezlerden

yapılacak alımlarda, alım heyetine araç tahsis edilmiş ise yevmiyeleri, edilmemiş ise yolluk

ve yevmiyeleri, harcırah kanunundaki aylık derecelerini geçmemek üzere kantin gelirlerinden

ödenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kiralama işlemleri

Madde 27 – Askerî kantinlerin tamamı, bir kısmı, bazı şubeleri veya reyonları ilgili

kışla komutanının onayı ile kiraya verilebilir ya da üçüncü şahıslara işlettirilebilir. Özel bir ih-

tisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi duru-

munda bu hizmetler, hizmet alınması yoluyla da dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edi-

lebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.
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Kantinlerin kiraya verilmesi işlemleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Ka-

nununa uygun olarak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanacak Türk Silahlı Kuvvet-

leri Orduevleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Mer-

kezleri Yönergesi ve/veya Tip Sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Askerî kantinlerin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi kışla komutanlıkla-

rınca yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmek-

sizin kantin gelirlerine dâhil edilir.

Kiraya verilen tesis, ünite veya işletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kiralayan

firma tarafından ödenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – Satış fiyatı, kantin heyeti tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde belir-

lenir.

a) Promosyon gelirleri hariç olmak üzere sağlanacak aylık ortalama brüt satış kâr oranı,

%10'u aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kâr oranı değişebilir.

b) Satış fiyatı belirlenirken, piyasada bulunabilen bozuk para esas alınır.

c) Kâr oranının belirlenmesi, malın katma değer vergisi hariç olmak üzere çıplak birim

fiyatı üzerinden yapılır. Müteakiben ödenen katma değer vergisi miktarı eklenerek satış fiyatı

belirlenir. Satış fiyatının belirlenmesinde, malın muhtemel firesi ile ambalaj ve taşıma giderleri

dikkate alınmaz.

ç) Aynı garnizonda bulunan kantinlerin satış fiyatları arasında ayniyet sağlanmasına

özen gösterilir.

d) Her malın bulunduğu rafın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur. Kan-

tinlerden faydalanan personelin kantine giriş yapmadan alışveriş yaptığı kantinlerde satış fi-

yatları alım yapacak personelin göreceği uygun bir yere asılır.

e) Kantine bağlı olarak çalışan ve üretim yapan yan kuruluşlarda üretilen yiyecek ve

içeceklerin belirli bir standartta olması için içerisine konacak erzakın cinsini ve miktarını gös-

teren, örneği EK-22’de yer alan muaddel cetveli hazırlanır ve birlik/kışla komutanına onayla-

tılır. Söz konusu bu yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları, örneği EK-23’te yer alan maliyet cet-

veli ile belirlenir. İmal için alınan malzemelerin alış fiyatı değiştikçe, maliyet cetveli yeniden

düzenlenir. Yan kuruluş hesabı, muaddel cetvelinde belirtilen partinin veya porsiyonun satış

fiyatı üzerinden hesaplanır ve alınır. Maliyet cetveli kantin başkanı tarafından onaylanır.

f) Kiralanan yerlerdeki hizmet ve satış fiyatlarının piyasadaki perakende satış ve hizmet

fiyatlarının üstünde olmaması hususu sözleşmede belirtilir.

Model değişikliği, kapatılan kantinlerden devralınan mallar ile kantinde satılan mallar

arasındaki fiyat uyuşmazlığı ve benzerlerinin piyasa ucuzlaması gibi çeşitli nedenlerle kârlı

satış olanağını yitiren mallar, kantin heyetinin imzası ve kışla komutanının onayını taşıyan bir

tutanakla tespit edilir. Söz konusu malların maliyetinin % 50’sinden aşağı olmamak kaydıyla

indirimli satışına, kışla komutanlığı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar ve-

rebilir; % 50’den fazla indirimli satış yapılabilmesi, asgarî kolordu komutanının (Deniz ve

Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti), Genelkurmay Başkanlığında kantinin bağlı olduğu

Karargâh Başkanının, Millî Savunma Bakanlığında ise Personel Başkanının onayına bağlıdır.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yazar kasa/elektronik pos cihazları işlemleri
Madde 30 – Yazar kasalar, Elektronik Pos Cihazları, mesai başlangıcında kasiyerlerin

huzurunda sıfırlanarak ruloları takılır. Mesai bitiminde, yazar kasa, Elektronik Pos Cihazları
rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para ve kredili satışların slip toplamı miktarı kasa so-
rumlusu tarafından karşılaştırılır. Eşitlik olmaması halinde, nedenleri araştırılır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 31 – Günlük hasılat, mesai saatleri içerisinde ilgili personelce kantin kapatıl-

madan önce, mesai sonrası ve tatil günlerde ise kantin heyetinde görevli bir personel tarafından
para teslim defteri ile imza karşılığında teslim alınır. Para teslim defteri iki nüsha tutulur. Bir
tanesi kasa sorumlusunda, diğeri ise parayı teslim eden sorumluda bulunur. Teslim alınan para
her iki deftere de yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır.

İşletmenin bulunduğu yerlerde kantin heyetinden kimsenin olmaması durumunda ise,
tatil günlerinin hasılatı, nöbetçi amirinin görevlendireceği bir nöbetçi subayı tarafından teslim
alınır. Teslim alınan hasılat, bir tutanakla ertesi gün nöbeti teslim alan nöbetçi subayına teslim
edilir. Tatil günlerinde toplanan kantin hasılatı, tatilin bitiminde kantin heyetine tutanakla teslim
edilir. Bu durum, nöbet defterine ve ayrıca para teslim defterlerine işlenip, imza edilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32 – Kantinin nakit varlıkları, kışlanın bulunduğu yerde bulunan öncelikle ka-

mu sermayeli bir bankada, kantin heyeti adına açılacak Türk Lirası cinsinden bir hesaba yatırılır.
Ödeme ve tahsilâtın banka vasıtasıyla yapılmasına ağırlık verilecektir. Bankadan para çekme
işlemi çift imza ile yapılır. Görevliler nezdinde, kantinin bağlı bulunduğu birlik komutanı veya
kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır. Bu miktar,
kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 33 – Kantinde bulundurulabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay önceki

günlük satış ortalamasının beş katını geçemez. Fazlası kantin adına açılmış banka hesaplarına
yatırılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden bu kantinlerin müştereken bağlı olduğu
en az kolordu seviyesindeki (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) komutanlığın,
Genelkurmay Başkanlığında kantinin bağlı olduğu Karargâh Başkanının, Millî Savunma Ba-
kanlığında ise Personel Başkanının onayı ile yapılan sermaye (mal, para) nakli, (Para olarak
alınan kaynaktan üst komutanlık payı gönderilmez.),”

“g) Kira gelirleri,
ğ) Mal ve Hizmet alımlarında ve kiralamada sözleşme kapsamında yüklenici firmalar-

dan tahsil edilecek ceza bedelleri,
h) Sergi, fuar, reklam ve diğer gelirlerden,
ı) Kendi gelirlerinin yetersiz olması durumunda, talep edilen ihtiyacın karşılanması

maksadıyla, üst komutanlık paylarından tahsis edilecek kaynaktan, (Üst komutanlık payı gön-
derilmez)”
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MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 35 – Promosyon gelirleri:
a) Kullanılacak mal olarak alınmış ise, ilgili saymanlıkça fatura bedelleri üzerinden ta-

şınır mal işlem belgesi kesilerek irada alınır.
b) Satılacak ürün (emtia) olarak alınmış ise, kantin işletme defterine sıfır alış fiyatı üze-

rinden kaydedilir. Satış fiyatı, emsali malın satış fiyatı ile aynı olacak şekilde işlem yapılır.
c) Nakit ve ürün (emtia) promosyon gelirleri, EK-9’da yer alan kantin bilânçosunun

2 nci maddesi “kantin gelirleri” hanesine, “emtia” ve/veya “nakit” olarak kaydedilir. Ayrıca
kasa defterine girdisi yapılarak, muhasebe kayıtlarına intikali sağlanır. Promosyon gelirleri,
aynı malî yıl içerisinde bir defada veya parça parça harcanabilir. Yıl sonunda harcanmayan
para sermayeye eklenir.

ç) Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin göreve
yönelik eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve
kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır. Promosyon bağış sözleş-
meleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyetleri tarafından teftiş evrakına
dâhil edilmek üzere teftişi alan Millî Savunma Bakanlığı müfettişlerine ibraz edilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Giderler ve hazine payı

Madde 36 – a) Giderler;
1) Kantin gelirleri, kışla komutanın emri ile ödeneği olmayan veya ödeneği olup da ye-

terli olmayan zarurî ve resmî işlere harcanır. Yapılan tüm harcamalar, bir üst komutanlıkça de-
netlenir.

2) Resmî işler, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İliş-
kin Rehberin Dördüncü Düzeydeki Ekonomik Kodları kapsamındaki işlerdir. Resmi işin zaruri
olup olmadığını ve bir mali yılı esas alınarak ödeneğinin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi,
kışla komutanına aittir.

3) Kantin gelirlerinden yapılan genel yönetim kapsamındaki harcamalardan demirbaş
kayıtlarına girecekler, kışla komutanının onayı ile ve o yılın Aralık ayında son taksitleri bitecek
şekilde taksitle alınabilir.

4) Askerî kantinlerin aylık gelirlerinin azamî % 10’u kışla komutanı tarafından, aynı
üst birliğe bağlı olan diğer birlik ve kuruluşlar ile başka kışlada konuşlu kendisine bağlı birlik
ve kurumun ödeneği olmayan veya ödeneği kâfi gelmeyen resmî ve zarurî işlerine sarf oluna-
bilir. Bu şekilde yapılan giderlere ait harcama belgeleri harcamayı yapan makamca imzalan-
mayı müteakip geri gönderilir ve o kantinin gider belgeleri içerisinde bulundurulur. Kantin kâ-
rının tahsisi için, askerî kantinin hizmet verdiği birliğin bağlı olduğu en az kolordu seviyesin-
deki komutanın (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti), Genelkurmay Başkanlı-
ğında kantinin bağlı olduğu Karargâh Başkanının, Millî Savunma Bakanlığında ise Personel
Başkanının yazılı onayının alınması gereklidir.

5) Birliğin, kuruluş bağlantısı dışında başka bir Komutanlığın (Jandarma Genel Komu-
tanlığına bağlı birliklerin harekat kontrolü/emrine verilenler hariç) harekat kontrolü/emrine ve-
rilmesi durumunda da bu fıkra hükümleri uygulanır.
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6) Kışla komutanının iznine bağlı olmadan yapılabilecek harcamalara ilişkin üst sınır,

her yılın 1 Ocak tarihinde Kışla Komutanı tarafından, kantin gelirleriyle, piyasa araştırması

yapılmaksızın yapılacak harcamalara ait üst sınır ise Millî Savunma Bakanlığınca yayımlanır.

7) Türk Silâhlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kullanılan

teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askerî araçlardan, askerî kantinin bağlı bulunduğu ko-

mutanlık tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen araçların kasko

sigortası giderleri askerî kantin gelirlerinden ödenir.

8) Kantin gelirlerinin yukarıda belirtilenler dışında diğer resmî ve zarurî işlere sarfına

Millî Savunma Bakanı yetkilidir.

b) Hazine payı;

1) Kışla dışındaki askeri kantin/kantin şubelerinin aylık gayrisafi hasılatının %1’i en

geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe biri-

mine yatırılır. Bu oranı, sayılan tesislerin faaliyet türleri itibarıyla topluca veya ayrı ayrı ya da

her bir tesis için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

2) Kışla dışındaki askeri kantinlerin ve şubelerinin bu kapsamda hesaplayacakları ha-

zine payları takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yer-

lerdeki Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine EK-20’de bulunan Aylık Gayrisafi Hâ-

sılattan Tahsil Edilen Tutara İlişkin Bildirim ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. EK-20

Bildirim üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise kantin baş-

kanlığında muhafaza edilir.

3) Tek düzen muhasebe sistemine göre bilanço esasına göre defter tutan kışla dışındaki

askeri kantinler ve şubeleri, aylık gayrisafi hâsılattan hazine payı olarak hesaplanarak yatırılan

tutarları, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı hesaplarda takip edilecek şekilde kaydeder.

4) İşletme defteri usulü muhasebe sistemini uygulayan kantinler ise bu tutarları defter-

lerinin gider bölümünde hazine payı olarak belirtir.

5) Bu kapsamda yatırılan hazine payı tutarları, yatırıldıkları ay sonuna kadar alındı bel-

gesi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Askerî kantin gelirleri, hizmet verdiği birliğin personeli ile kışla ihtiyaçları için kul-

lanılır. Resmî ve zarurî işlerde, eğitim ve öğretim faaliyeti ile ilgili olanlara öncelik verilir.

Kantin gelirlerinin asgari % 5’i ihtiyacı olan askerî öğrenci, erbaş ve erlere yardım maksadıyla

dağıtılır. 36 ncı ve 40 ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kantin gelirlerinden aidat,

yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde kurulduğu birlik dışındaki kuruluşlara hiçbir ödeme

yapılmaz. Kantinin kuruluş bağlantısı dışındaki birlikler dâhil birden fazla birliğe hizmet ver-

mesi halinde, kantin ve şubelerinin gelirlerinin sarfında personel miktarı ve gelir oranları esas

alınır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir süre kullanılması mümkün olan kalıcı mallarda, ilgili saymanlıktan teslimat kar-

şılığı alınan taşınır mal işlem belgesi faturaya bağlanır.
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b) Sarf edilen mallarda:

1) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının,

kullanıldığı yerler belirtilerek, yetkililerce imzalanması ile sarf işlemi tamamlanmış olur. Ayrıca

bir sarf belgesi düzenlemesine gerek yoktur. Ancak, kayıt altına alınmış emakinin, bakım, ona-

rım veya tadilatı amacıyla inşaat malzemesi alınması halinde bunların sarfı idarece yayımla-

nacak yönergelerle belirlenir.

2) İnşaat malzemesi de olsa, alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir

mal elde edilmiş ise, “Tüketim, Üretim ve Elde Edilenler Belgesi” düzenlenir. Harcama yetki-

lisinin onayını müteakip, ait olduğu mal saymanlığının kayıtlarına intikal ettirilerek irada alınır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 40 – Kantinlerin aylık bilançoda belirtilen tüm gelirlerinden (Brüt satış kârı,

Faiz geliri, Promosyon geliri, kira geliri, konsiye geliri ve benzeri dahil olup, üst komutanlık

paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantinlerden aktarılan nakit değerler hariç) ödeyecekleri

üst komutanlık pay oranları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen üst

komutanlık payları, kantin heyetince aylık olarak yatırılır.

Üst komutanlık paylarından yapılan tahsisler, 36 ncı ve 37 nci maddelerde belirtilen

zaruri ve resmi işlerde kullanılmak üzere tahsis yapılan makam/birliklerin bulunduğu kışladaki

kantin başkanlıkları hesabına aktarılır.

Söz konusu paylar ilgili kantin başkanlıklarının bilançolarına gelir, yapılan harcamalar

ise gider olarak kaydedilir.

Yukarıdaki fıkraya göre tahsis edilen payların harcanması ve üst komutanlık paylarının

sarf ve değerlendirilmesinde 36 ncı maddede belirtilen usul ve esaslar uygulanır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Muhasebe, vergi ve muafiyetler

Madde 41 – a) Muhasebe;

1) Askerî kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler öncelikle

bilanço esasına göre defter tutulan tek düzen muhasebe sistemine göre işletilir.

2) Bilânço usulü (tek düzen) muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin sermaye li-

miti, Millî Savunma Bakanlığınca her yıl 1 Ocak tarihinde kantin heyetlerine ulaşacak şekilde

yayımlanır. Bilânço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinler, Türk Silahlı Kuv-

vetleri Ordu Evleri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim

Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe hesap planı, belge ve kayıtları tutarlar. İşletme

defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilen kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve

kayıtları tutarlar.

3) Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kâr çizel-

gesinde gösterilerek, aylık bilançoya intikali sağlanır.

4) Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri banka hesabı altında kayıt

altına alınır.
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b) Vergi ve muafiyetler;

1) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen askerî kantinler

kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-

nunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi

kesintilerini (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tevkifatını) kapsamaz.

2) Kantinler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzen-

lediği ödemeye ilişkin kağıtlar ise damga vergisinden istisnadır.

3) Kantinlerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile ya-

pacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması iş-

lemleri katma değer vergisinden müstesnadır.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kantin ambar/kiler defteri: Birden fazla şubesi bulunan veya günlük mal akışı fazla

olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve çıkan malların kaydında kullanılan ve örneğine

EK-1’de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal için yeteri kadar sayfa açılır.

Kantine alınan mallar önce ambara girer ve defterin ilgili mala ait “Giren” bölümüne

kaydedilir. Kantin reyonları veya şubelerinin talebi üzerine çıkan mallar, defterin ilgili mala

ait “Çıkan” bölümüne kaydedilir. Ay sonunda, geçen aydan devreden mallar ile ay içinde giren

malların toplamından, ay içersinde ambardan çıkan malların toplamı çıkartılarak, ertesi aya

devreden mal miktarı bulunur. Eski malın tamamının çıkışı yapılmadan, yeni fiyatla alınan ma-

lın ambardan çıkışı yapılamaz.

b) Mal giriş ve çıkış/iç dağıtım belgesi: Ambardan veya piyasadan satış için alınarak

kantine veya satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve tutarıyla, satış fiyatı

ve tutarını gösteren ve örneğine EK-2’de yer verilen belgedir. Dört nüsha olarak düzenlenir.

Bir nüshası çıkış nüshası olarak ambarda, bir nüshası satış şubelerinde, bir nüshası alış ve satış

etiketlerini düzenlemek için mubayaacıda, bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin mu-

hasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı

belge kullanılır.”

“d) Para teslim defteri: Satış sorumluları tarafından mesai günleri her akşam kasa so-

rumlusuna, tatil günleri kantinde görevli personel veya nöbetçi subaylarına satışlardan sonra

teslim edilecek nakit, akıllı kart ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-7’de yer ve-

rilen defterdir. İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorum-

lularında bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin

altı kapatılır. Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hasılatı teslim eden sorumlu

imzalar.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (ı) ve (i)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Karşılaştırmalı fiyat tespit tutanağı: Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek mak-

sadı ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım

faturasına bağlanır.”
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“ı) İstizan: Yapılacak bir iş veya alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek paranın

Maliye Bakanlığınca yayımlanan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberin Dördüncü

düzeydeki ekonomik kodları kapsamında resmî işler kapsamında bulunduğu ve ödeneği olma-

dığına/yeterli bulunmadığına dair kullanılan ve örneğine EK-17’de yer verilen belgedir. Parayı

kullanacak birlik komutanlığınca yapılacak harcamanın nereye yapılacağı veya malın ne amaçla

alınacağı belirtilecek şekilde hazırlanır. Maliye ünitesi amiri tarafından yapılacak işin resmi iş

kapsamında olup olmadığı incelendikten sonra, resmi iş kapsamında olanlar için ödenek duru-

mu belirtilecek şekilde; ilgili sayman ve ilgili şube müdürü tarafından da, mal mevcut durumu

veya hizmet alımının uygunluğu ile ihtiyacın bütçeden tahsis edilen kaynaktan mevcut planla-

malar doğrultusunda zaman, öncelik ivedilik ve benzeri alınıp alınmayacağı değerlendirilerek;

kantin başkanı tarafından da, kantin gelirlerinden ödeme durumu kontrol edilerek imzalanır.

Kışla komutanının onaylamasından sonra avans verilmesini sağlayan belgedir.

i) Kredili mal takip defteri: İşletme usulü muhasebe kaydı tutan kantinlerde; kantin

idare heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara yapı-

lacak ödemelerin kayıt edildiği ve örneği EK-18’de yer verilen defterdir. Kredili mal alınan

her firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan

ödemeler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda

kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar, firmalar ile karşılıklı mutabakata varılıp,

teyit edilerek devredilir. Yeni heyete devredilen toplam borç miktarı yıllık kantin bilançosunda

belirtilen hazır değerleri (kasa+bankalar+diğer hazır değerler) geçemez.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44 – Askerî kantinlerde, bu Yönetmelikte ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Ev-

leri, Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yö-

netmeliğinde yer verilmeyen ve kışla komutanlığı tarafından gerekli görülen yardımcı kayıt

ve belgelerin kullanılması da mümkündür.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 45 – Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri ve kantin

kasa defterinin sayfaları, malî yılbaşında numaralandırılarak kantin heyeti tarafından mühür-

lenir. Bilahare, ait olduğu yıl ve yaprak sayısı yazılarak, kışla komutanı tarafından onaylanır.

Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftişe tâbi evrak olduklarından kantin heyetince muhafaza

edilir ve teftişin bitimini müteakip teftiş sandığına konularak saklanır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 46 – Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulması

mümkündür. Bu takdirde, günlük veya aylık alınan bilgisayar çıktıları bu Yönetmelik esaslarına

göre yetkililerce imzalamalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek üzere

saklanır.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Denetleme/teftiş faaliyetleri

Madde 47 – Askerî kantinler;

a) İdarî denetleme,

26 Aralık 2014 – Sayı : 29217                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



b) Özel denetleme,

c) Durum teftişi,

ç) Hesap teftişi,

d) İç denetim,

e) Tasfiye teftişine tabi tutulur.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Rapor gereğinin yerine getirilmesi, kışla komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir nüs-

hası, teftişlerde ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında saklanır. Kiralanmış bölümlerin

idari denetlemesine ilişkin hususlar kira sözleşmesinde düzenlenir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Durum teftişi

Madde 50 – Durum teftişi, askerî kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürür-

lükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Millî Savunma Bakanlığı müfettişleri

tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Hesap teftişi, iç denetim ve tasfiye teftişi

Madde 51 – Hesap teftişi, askerî kantinin bir hesap yılı içersindeki faaliyetlerinin ve

bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Millî Savunma Ba-

kanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bağlı hesap müfettişleri tarafından 15/10/2002 tarihli ve

24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeli-

ğine göre yapılır.

İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Millî Savunma Bakanlığı İç

Denetim Başkanlığı tarafından, kendi talimatlarına uygun olarak yapılır.

Tasfiye teftişi; kantin başkanlığının faaliyetine son vermesi, bu amaçla teftişe tabi kan-

tinlerin zimmetindeki taşınır veya taşınmaz ordu malını, sermayelerini ve varlıklarını başka

bir kantine veya kantinlere; tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye yönünden sıfıra indi-

rilmesi maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığınca teftiş hizmetlerine

ilişkin mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 52 – Denetçi ve müfettişler görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetim

ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-5, EK-9, EK-17 ve

EK-20 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 48 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

ORDU EVLERİ, ASKERÎ GAZİNOLAR VE SOSYAL TESİSLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Ev-

leri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu

Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yö-

netmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin birinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve

vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde uygulanacak kadro, kuruluş,

idare, denetleme ve işletme usul ve esasları ile muhasebeye ilişkin belge ve kayıtların işleniş

şekillerini ve eklentilerini düzenlemektir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik, ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya

yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin kadro, kuruluş, idare, denetleme ve

işletme usul ve esasları ile muhasebeye ilişkin belge ve kayıtların işleniş şekillerini ve eklen-

tilerini kapsar.

Sıhhiye Ordu Evi Tesis Senedindeki hükümler saklıdır.

Türkiye’de konuşlu ve bünyesinde yabancı askerî personel görev yapan NATO komuta

ve kuvvet yapısına dâhil komutanlıkların sosyal hizmet kapsamında faaliyet gösteren tesisleri

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asıl hak sahibi: Üyeleri,

b) Askerî gazino: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, ko-

naklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum

gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkân-

larına göre sınıflandırılan kışla sınırları dışındaki teşkilleri,

c) Brüt satış kârı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olum-

lu farkı,

ç) Eğitim merkezi: Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

d) Eğitim merkezi Komutanı: Özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

e) Gayrisafi hâsılat: Tek düzen muhasebesi gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt sa-

tışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/kârlar ve olağan dışı gelir/kârlar) toplamından (İhtiyaç

Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafından yapılan tahsisler, diğer tesislerden ak-

tarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değerleri,
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f) Günübirlik giriş: Tesislerin otel, motel bölümleri hariç diğer imkânlarından yararla-

nılmasını,

g) Hak sahibi: Üyeler ve bunların anne, baba, eşleri ile Ordu Evleri, Askerî Gazinolar,

Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesinde kapsamı belir-

tilen çocukları ve kardeşlerini,

ğ) İhtiyaç değerlendirme ve kaynak tahsis komisyonu: Genelkurmay Başkanlığı hesap-

larında toplanan üye aidatı ve kart gelirleri kaynağını tahsis eden komisyonu,

h) İkmal planı: Tesislerin demirbaş yenileme, bina ve tesisin işletilmesi, onarımı ve

tadilâtı gibi öngörülebilen ihtiyaçlarının yapılabilmesi için tahmini yıllık gelir durumuna göre

hazırlanan yıllık harcama planını,

ı) İşletme: Tesislerin bünyesinde bulunan ve gelir ile giderleri ayrı işletme defteri ile

takip edilen birimleri,

i) Kış eğitim merkezi: Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kış şartlarında hayatta kal-

ma, kaçma ve kurtulma eğitimlerinin yapılması, belirli aralıklarla kış sporları konusunda eği-

tilmesi, personel ve ailelerinin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması ama-

cıyla ve Genelkurmay Başkanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre

personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

j) Kışla gazinosu: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, ko-

naklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum

gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkân-

larına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisindeki teşkilleri,

k) Ordu evi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun

98 inci maddesi gereğince kurulup işletilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve

tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki tesis ve teş-

killeri,

l) Özel eğitim merkezi: 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 99 uncu

maddesi gereğince, belirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin dinlendi-

rilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Genelkurmay Başkanlığının izni

ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele merkezden tahsis edilen mer-

kezleri,

m) Şube müdürü: Tesislerin bünyesindeki her bir alt tesis müdürünü,

n) Tesis: Ordu evi ve bağlı şubelerini, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatak-

hanesi ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

o) Tesislerden istifade: Tesislerin otel, motel bölümleri dâhil her türlü imkânından ya-

rarlanılmasını,

ö)  Tesis kategorisi: Tesislerden istifade edecek personel statüsüne göre belirlenen grup-

ları,

p) Tesis müdürü: Ordu evi, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi müdürü

ile özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

r) Tesis sınıfı: Alınacak ücretlerin tespiti maksadıyla tesis imkânlarının puanlanarak sı-

nıflarının belirlenmesini,
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s) Üye: Subay, istisnai memur, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil öğretim

elemanı, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklilerini,

ş) Vardiya yatakhanesi: Askerî gazino ve kışla gazinoları dışındaki, hak sahiplerinin

ücreti karşılığında öncelikle barınma olmak üzere konaklama, beslenme, günlük ve çeşitli ih-

tiyaçlarının karşılandığı, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına

göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki teşkilleri,

t) Yerel eğitim merkezi: Belirli zamanlarda özel askeri eğitimlerin yapılması, personelin

dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Genelkurmay Başkan-

lığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre bağlı bulunduğu komutanlıkça

personele tahsis edilen merkezleri,

u) Yönerge: Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Ga-

zinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesini,

ü) Yönetim kurulu: Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakha-

neleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin yönetim kurullarını,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 4 – Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç

Hizmet Kanununun 98 inci, 99 uncu, 100 üncü, 101 inci, 103 üncü, 106 ncı ve 107 nci mad-

delerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile

özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin kadroları Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur ve

Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına

ait fiilî kadrolarda gösterilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin; sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşı-

lamak, dayanışmayı artırmak, meslekî, sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkânları hazır-

lamak maksadıyla ve 211 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre;

Bölgenin ihtiyaç durumu, personelin yoğunluğu ile birlik veya kurumun yararı değer-

lendirilerek Genelkurmay Başkanlığının izni ile ordu evi ve bağlısı şubeler kurulabilir. Ordu

evleri Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanacak Yönergede belirlenir.

Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin; sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, daya-

nışmayı artırmak, meslekî sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkânları hazırlamak ve ba-

rınma da dâhil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli eğitim, seminer, konferans, sem-

pozyum gibi hizmetlerde kullanılmak maksadıyla, 211 sayılı Kanununun 98 inci maddesine

göre; bölgenin ihtiyaç durumu, personelin yoğunluğu ile birlik veya kurumun yararı değerlen-

dirilerek Genelkurmay Başkanlığının izni ile; askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatak-

hanesi kurulabilir.
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211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince, belirli zamanlarda özel askerî eğitim-
lerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla,
Genelkurmay Başkanlığının izni ile; özel, yerel ve kış eğitim merkezleri açılabilir.

Tesisler, askerî binalar olup askerî mahal vasıf ve mahiyetini haizdir.
Tesisler, ihtiyaç hâlinde aynı üst komutanlıklara bağlı olmak kaydıyla diğer bir tesis

bünyesinde işletilebilir.
Ordu evleri ve şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile

özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinden, bu birimlerin teşkilat bağlantısına göre;
a) Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ve bağlısı müşterek teşkillerin bünyesindekiler,

Genelkurmay II nci Başkanı,
b) Kuvvet Komutanlıkları bünyesindekiler, Kuvvet Komutanlıkları,
c) Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindekiler, Jandarma Genel Komutanlığı,
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindekiler, Sahil Güvenlik Komutanı,
d) Millî Savunma Bakanlığı bünyesindekiler, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ona-

yıyla kapatılır.
Herhangi bir sebeple kapatılması gereken tesislerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri,

tesisin bağlı olduğu Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlık-
ları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilecek emre göre aynı
kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait diğer bir tesise
devredilebilir. Kapatılacak tesis varlıklarının Millî Savunma Bakanlığı veya farklı bir kuvvet,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesise devredilmesi ise
Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile olur. Sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu
ile bağlı bulunulan Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığına, Genelkurmay Personel Başkanlığına ve ilgili Teftiş Dairesi Başkanlığına bilgi ve-
rilir.

Kapatılan tesisin varlıkları devralan tesis tarafından ilgili muhasebe hesaplarına kay-
dedilir.

Savaş, doğal afetler, toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulması
hâlinde, bu tesisler öncelik Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde olmak üzere geçici iskân yer-
leri olarak kullanılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile

özel, yerel ve kış eğitim merkezleri yönetim kurulları ile kadrolarına atanan veya görevlendi-
rilen personel tarafından yönetilir.

a) Tesislerin yönetim kurulları; söz konusu tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen ko-
mutanlıklarca, kendi bağlısı karargâh, birlik ve kurumlardan seçilecek üç asil ve iki yedek üye-
den teşekkül eder. Üyelerin kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı top-
lantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim kurulu her takvim yılı başında bir yıl süreyle
görevlendirilir. Yönetim kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde, teşkilat bağlantısına göre aynı üst
komutanlıklara bağlı tüm tesis veya alt tesisler için de görevlendirilebilir. Müteakip yıllarda
aynı üyelerin tekrar görevlendirilmesi mümkündür. Ankara’daki ordu evleri için teşkil edilecek
yönetim kurulunun üye sayısı, üyeleri, teşkili ve işleyişi ile ilgili esaslar Yönergede düzenlenir.
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b) Yönetim kurullarının görevleri;

1) Tesisin kuruluş amaçlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak,

2) Tesisin gelir-gider durumlarını incelemek ve değerlendirmede bulunmak, düzenle-

yeceği raporlar ve tablolar ile üyeleri ve üst komutanlığı bilgilendirmek,

3) Hizmetlerin en iyi ve ucuz şekilde sunulmasını sağlamak,

4) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak,

5) Yıllık ikmal planlarını onaylamak, yıllık ikmal planları dışında; üst komutanlık emir-

leri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle meydana gelecek alımlarla ilgili kararları almak,

6) Tesisin denetim kurullarının denetimi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlarının temini

ile ilgili kararları almaktır.

c)  Tesislerde uygulanacak Genelkurmay Başkanlığı tarafından merkezi olarak belirle-

nen yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve benzeri

ücretler dışındaki diğer ücretler yönetim kurulları tarafından yıllık olarak belirlenir.

ç) Yönetim kurulları en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç halinde yö-

netim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir.

d) Yönetim kurullarında kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit çık-

ması hâlinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

e) Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile eğitim

merkezlerinin idare ve işletilmesine ilişkin diğer hususlar Yönergede belirtilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tesis müdürleri ve eğitim merkezi komutanları

Madde 8 – Her tesise bir müdür atanır veya görevlendirilir. Eğitim merkezlerinde mü-

dürlük görevini eğitim merkezi komutanı icra eder. Müdür; mevzuat ve yönetim kurulu karar-

larına uygun olarak, müdürü olduğu tesisin faaliyetleri ile ilgili hizmet ve işleri yürütmekle

görevlidir.

Tesis müdürü, tesisten yararlananların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ile

tesisin etkin ve verimli şekilde işletilerek modern hâle getirilmesini sağlayacak güçlü bir mali

yapının oluşmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Maiyetindeki personelin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasından, tesis, malzeme

ve araçların idare, bakım ve muhafazasından sorumludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile

özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde hizmet ünitelerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte ol-

mak üzere; kadrolarında belirtilen personel ile ücretleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere

özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personel, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen per-

sonel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim

Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre çırak ve

beceri eğitimi öğrencisi çalıştırılabilir.
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Tüm giderleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre ça-

lıştırılacak personel ve/veya hizmet alımı ile sağlanan personelin özlük hakları, vergi, sosyal

güvence ve benzeri yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi tesis müdürlüğünün sorumlu-

luğundadır. Bu işlemlere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin devir teslimi zimmetle sağlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Subay, istisnai memur, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil

öğretim elemanı, astsubay ve bunların üye aidatı ödeyen emeklileri tesislerin tabii üyeleridir.

Bu kişilerden kendileri ve hak sahibi aile fertleri adına üye aidatı alınır. Hak sahipleri dışında

giriş kartı verilerek tesislerden istifade edeceklerden ise kart ücreti alınır. Ordu evi veya ordu

evi şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış

eğitim merkezleri, Yönergede belirtilen usuller doğrultusunda; istifade edecek personele göre

kategorilere, imkânlarına göre de sınıflara ayrılabilir.

Üyeler dışında, Türk Silahlı Kuvvetler mensubu görevli, emekli, müstafi personel ile

bunların (vefat eden personel dâhil) yakınlarından kimlerin hangi tesislerden istifade edeceği

ve istifade şekli Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Yönergeler ile belirlenir. Bu kişilere

verilecek giriş kartı için ücret alınır. Alınacak bu ücret her yıl Genelkurmay Başkanlığı tara-

fından belirlenir.

Yabancı ülke silâhlı kuvvetler mensupları, Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği

esaslar dâhilinde tesislerden faydalandırılabilir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülen kişiler, verilecek özel giriş kartları

ile Yönergede belirtilecek tesislere günübirlik olarak girebilirler. Ayrıca, Yönergede belirtilen

makamlar tarafından uygun görülen kişilere verilecek giriş kartları sadece bulunduğu garni-

zondaki ordu evi ve askerî gazinolar ile bu makamlar tarafından belirlenen kışla gazinolarından

günübirlik istifade için geçerlidir.

Yönergede belirtilen makamlar tarafından bildirilenler tesislere geçici olarak günübirlik

girebilirler.

Konferans, ziyaret, merasim, toplantı, konser vb. resmî faaliyetler maksadıyla askerî

birimler tarafından davet edilmiş olan sivil kişiler ve aileleri de faaliyet süresince; Yönergede

belirtilen makamlar tarafından izin verilmesi hâlinde ordu evi ve askerî gazinolar ile kışla ga-

zinolarından istifade edebilirler.

Tesislerin düğün salonlarından; Yönergede belirtilen kişiler, düğün, nişan, sosyal et-

kinlikler ve benzeri faaliyetler kapsamında istifade edebilirler. Bahse konu faaliyetlere davet

edilenler, tesislerin bu maksatla ayrılmış bölümlerinden Yönergede belirtilen usuller çerçeve-

sinde istifade edebilirler.

Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve engelli personel ile ailelerine, tesislere giriş, yer

tahsisi ve hizmetlerden istifade hususlarında öncelik verilerek kolaylık sağlanır. Bu kapsamda

yapılacak düzenlemeler Yönergede belirtilir. Ayrıca engellilerin tesislerden istifadesini kolay-

laştıracak gerekli yapısal düzenlemeler yapılır.
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Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk

Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar ve Astsubaylar Hakkında Kanu-

nun 13 üncü maddesinin (h), (i) ve (j) fıkralarınca sona erdirilenler (hak sahibi aile fertleri dâ-

hil), aynı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre hizmet ettikleri sözleşme süresi

kadar tesislerden günübirlik olarak faydalanabilirler.

Tesislerden günübirlik olarak istifade edenlerin istisnai olarak otel kısımlarından fay-

dalanabilecekleri durumlar Yönergede düzenlenir.

Ordu evinin bulunduğu ilin dışından gelen hak sahiplerinin, kalış amaçlarını ve sürele-

rini belirtmek suretiyle önceden başvurarak yer ayırmaları mümkündür. Yer talep eden hak sa-

hiplerinden talep ettikleri odanın bir günlük ücretinin tahsil edilmesini müteakip yer ayırma

kesinleşir. Bu kişilerin tahsis günü içerisinde gelmemesi durumunda yer ayırma işlemi iptal

edilir ve alınan ücret iade edilmez (görev veya kurs iptali halinde iade edilir). Kendilerine yer

ayırma işlemi yapılmış olanlar, bu haklarını başkalarına devredemezler. Tesislerin otel bölüm-

lerinden yer ayırma konusundaki diğer açıklayıcı düzenlemeler ile düğün salonu tahsislerinde

uygulanacak usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

Eğitim merkezlerinden sadece üyeler ile bunların Yönergede belirtilen aile fertleri is-

tifade eder. İstifadede öncelik muvazzaf personeldedir. Günübirlik giriş yapan personele veri-

lecek hizmet hiçbir şekilde motel veya oda tahsis edilen personelin aleyhinde olamaz.

Yurt dışındaki tesislerden, hak sahibi personel dışında tesisin bağlı olduğu yurt dışındaki

karargâh, kurum veya komutanlık tarafından uygun görülecek kişiler de (yabancılar dâhil) is-

tifade edebilir. Bu kişilere tesisin bağlı olduğu karargâh, kurum veya komutanlıklar tarafından

giriş kartı verilir. Giriş kartı ücreti alınıp alınmaması ve kart ücreti tutarı ilgili karargâh, kurum

veya komutanlıklar tarafından belirlenir. Alınan kart ücretleri bu Yönetmelik esaslarına göre

ilgili tesislerin giderleri için harcanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Tesislerin Vergi Muafiyeti ve Hazine Payı”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Vergi muafiyeti

Madde 12 – Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen ordu

evi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müş-

temilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet,

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Ku-

rumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi

ve Katma Değer Vergisi Tevkifatını) kapsamaz.

Birinci fıkrada sayılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları

nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Birinci fıkrada sayılan tesislerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve

hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı 193 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde belir-

tilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisinden müstesnadır.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hazine payı

Madde 13 – Ordu evi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin
(askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi hariç) aylık gayrisafi hâsılatının %1’i en
geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe biri-
mine yatırılır. Bu oranı, sayılan tesislerin faaliyet türleri itibarıyla topluca veya ayrı ayrı ya da
her bir tesis için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Ordu evi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin bu kapsamda
hesaplayacakları hazine payları takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar faaliyette
bulundukları yerlerdeki Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine Ek-1’de bulunan Aylık
Gayrisafi Hâsılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim ile bildirilir ve aynı süre içinde
yatırılır. Ek-1’de bulunan bildirim üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir,
bir nüshası ise tesiste muhafaza edilir.

Ordu evi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri, aylık gayrisafi
hâsılattan hazine payı olarak hesaplanarak yatırılan tutarları, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı
hesaplarda takip edilecek şekilde kaydeder.

Bu kapsamda yatırılan hazine payı tutarları, yatırıldıkları ay sonuna kadar alındı belgesi
ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Tesisler;
a) İdari denetleme,
b) Özel denetleme,
c) Durum teftişi,
ç) Hesap teftişi,
d) İç denetim,
e) Tasfiye teftişine,
tabi tutulur.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – İdari denetleme, tesis faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak kontrol

ve takip edilmesini sağlamak maksadıyla;
a) Tesislerin işletme sorumluluğunu üstlenen komutanlıklarca bir yıl için görevlendiri-

lecek denetleme kurulu, söz konusu tesislerde görevli personelin dışında olacak şekilde; biri
maliye (Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ikmal) sınıfına mensup üye olmak üzere asgari üç
ve tek sayıda personelden oluşturulur. En kıdemli personel idari denetleme heyeti başkanıdır.
Maliye sınıfı personel bulunmaması durumunda, bağlı olunan üst birlikten veya garnizondaki
diğer birliklerden istekte bulunulur. İdari denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, yılda en az
iki defa icra edilecek idari denetlemelere ilişkin sonuçlar, tesisin işletme sorumluluğunu üstle-
nen birlik komutanlığına ve yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir. Ankara’daki ordu evleri
için teşkil edilecek denetleme kurulunun teşkili ve işleyişi ile ilgili esaslar Yönergede düzen-
lenir.
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İdari denetleme raporlarında;

a) Tesisin muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı,

b) Bina, döşeme-demirbaş ve eşyanın kullanma, bakım ve muhafazasının uygun yapılıp

yapılmadığı,

c) Her gelir kaynağı ve gider bölümü ayrı ayrı gösterilmek kaydıyla, dört aylık devreler

hâlinde içinde gelir ve gider miktarlarının nelerden ibaret olduğu ve belgeler ile defter kayıtları

arasında uyum bulunup bulunmadığı,

ç) Tesisler arasındaki fiyat farklılıklarının hangi nedenlerden kaynaklandığı ve alınabi-

lecek tedbirlerle ilgili yönetim kuruluna yapılacak tekliflerin olup olmadığı,

d) Tesise ait diğer faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun gerçekleşip

gerçekleşmediği belirtilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özel denetleme, durum teftişi, hesap teftişi, iç denetim, tasfiye teftişi

Madde 16 – Özel denetleme; tesisin bağlı olduğu asgari Kolordu (Jandarma Genel Ko-

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Tugay) seviyesindeki birlik komutanlığı, kurum

amirliği veya daha üst komutanlıklarca başvurulacak bir denetleme yoludur. Özel denetleme;

öğrenilmesi gerekli her türlü konunun aydınlatılması için yapılabilir. İdari denetleme konula-

rında olabileceği gibi, bunun dışında bir veya birkaç konuyu da kapsayabilir.

Durum teftişi; teftişe tabi birimlerin cari ve geçmiş yıllara ait her türlü işlemlerinin yü-

rürlükteki mevzuata uygunluğu ile kayıtlarında gösterilen mal, para, pul ve diğer her çeşit kıy-

metlerin bulunduğu yerde görülerek, bunların; durumları, depolama şekli, miktarı ve nitelikleri

bakımından mevcut kayıtlara uygunluğunun kontrol edilmesi maksadıyla Millî Savunma Ba-

kanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığınca (Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tesisler için Jan-

darma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı te-

sisler için Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığınca), teftiş hizmetlerine ilişkin

mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.

Hesap teftişi; bir evvelki bütçe ve takvim yılından devreden, teftişi yapılan bütçe veya

takvim yılında giren, teftişi yapılan bütçe veya takvim yılında çıkan, bir sonraki bütçe veya

takvim yılına devreden, mal, para, pul ve diğer her çeşit kıymetlerin kayıt ve belgelerinin mev-

zuata uygunluğunun yıllık teftiş programına göre kontrol edilmesi maksadıyla Millî Savunma

Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığınca (Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tesisler için Jan-

darma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı te-

sisler için Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığınca), teftiş hizmetlerine ilişkin

mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.

İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Millî Savunma Bakanlığı İç

Denetim Birimi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığı İç Denetim Başkanlığı tarafından, kendi talimatlarına uygun olarak yapılır.
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Tasfiye teftişi; tesisin faaliyetine son vermesi, bu amaçla teftişe tabi tesislerin zimme-

tindeki taşınır veya taşınmaz ordu malını başka bir tesise; birimlerde ise varlık veya borçlarını

başka birime veya birimlere tamamen devretmesi, zimmet veya sermaye yönünden sıfıra indi-

rilmesi maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığınca (Jandarma Genel

Komutanlığına bağlı tesisler için Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı, Sa-

hil Güvenlik Komutanlığına bağlı tesisler için Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Heyeti Baş-

kanlığınca), teftiş hizmetlerine ilişkin mevcut mevzuat esaslarına göre yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Denetleme, iç denetim ve teftiş yapanların sorumluluğu

Madde 17 – Denetçi, İç Denetçi ve müfettişler, görevlerini tam ve zamanında yapmak,

denetim ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesislerin Gelirleri, Sermayeleri ve Satış Fiyatları ile İhtiyaçların Tespit ve Temin

Esasları”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tesislerin gelirleri ve sermayeleri

Madde 21 – Tesislerin gelirleri;

a) İşletme gelirlerinden,

b) Kira gelirlerinden,

c) Mal ve hizmet alımı ve kiralama sözleşmeleri kapsamında yüklenici firmalardan tah-

sil edilecek ceza bedellerinden,

ç) Üye aidatları ve kart ücretleri ile İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komis-

yonu tarafından yapılacak aktarımlardan,

d) Bağışlardan,

e) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandar-

ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi bağlısı bir tesisten;

1) Kendi bağlısı diğer bir tesise sermaye ve gelir aktarımı için tesisin teşkilat bağlantı-

sına göre Genelkurmay II nci Başkanı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı onayıyla yapılacak ak-

tarımlardan,

2) Kendi bağlısı olmayan diğer bir tesise sermaye ve gelir aktarımı için ise Genelkurmay

Başkanlığı müsaadesiyle yapılacak aktarımlardan,

f) Sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirlerden,

g) Yukarıda sayılan gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden,

oluşur.
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Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel

ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri ise birinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak Millî Sa-

vunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine

konulacak ödeneklerden oluşur.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Kira gelirleri

Madde 21/A – Tesislerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği

veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama

yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde

mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.

Tesislerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı işlemleri tesis

müdürlüklerince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, tesis gelirlerine dâhil edilir.

Tesislerin kiraya verilmesi işlemleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanu-

nuna uygun olarak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanacak Yönerge ve/veya Tip

Sözleşme doğrultusunda gerçekleştirilir.

Kiraya verilen tesis, ünite veya işletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kiralayan

firma tarafından ödenir. Bunun dışındaki işletmeler ile hizmet alımı, mal ve hizmet alımı usu-

lüyle işletilen ünitelerin yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel büt-

çeden karşılanabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Üye aidatları ve kart ücretleri

Madde 22 – Üye aidatları aşağıdaki esaslara göre toplanır:

a) Bütün garnizonlarda her seviyedeki birlik, karargâh ve kurumlarda görevli subay, is-

tisnai memur, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil öğretim elemanı ve astsubayların

brüt maaşından birlik mutemetlerince, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek oranda üye

aidatı toplanarak açtırılan banka hesabına yatırılır. Bu oran binde birden az olamaz.

b) Subay, istisnai memur, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil öğretim ele-

manı ve astsubay emeklileri tesislere girebilmek için her yıl yayımlanan üye aidat çizelgesine

göre aidatlarını Genelkurmay Başkanlığınca açılan hesaba yatırırlar.

Üyeler haricindeki, tesislerden Yönerge gereğince yararlanacak Türk Silahlı Kuvvet-

lerinde mensubu veya sivil kişilerden alınacak kart ücretleri, Genelkurmay Başkanlığınca açılan

banka hesabına yatırılır.

Genelkurmay Başkanlığı hesabında toplanan üye aidatları ve kart ücretleri, kart üretim

giderleri, tesislerin tefriş, bakım ve onarımı ile mal ve hizmet alımına ilişkin ihtiyaçlarının kar-

şılanmasında kullanılır. Bu maksatla;

a) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-

lığınca uygun görülen tesislerin ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.
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b) Talep edilen ihtiyaçların karşılanması ve Genelkurmay Başkanlığı hesabında topla-

nan üye aidatları ve kart ücretlerinin tahsisi işlemleri, İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis

Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyonun teşkili, işleyişi ile sekretarya hizmetlerinin

yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanacak İhtiyaç De-

ğerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu Yönergesi ile belirlenir.

c) Komisyonca tahsis edilen kaynak, ilgili tesisin muhasebe kayıtlarına kaydedilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Bağış, promosyon, sergi, fuar ve reklam gelirleri

Madde 23 – Şarta bağlı bağışlar şart kapsamında, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın

tesislere yapılacak bağışlar, nakdi ise kasa veya banka hesaplarına, mal ve demirbaş ise envanter

kayıtlarına usulüne uygun muhasebe kaydı yapılarak alınır.

Tesisler adına firmalar ile yapılan sözleşmeler gereği alınan promosyon ve bağış gelir-

leri ile sergi, fuar ve reklam gelirlerinin tamamı, mal veya nakit olarak muhasebe kayıtlarına

usulüne uygun olarak eklenir. Bu hususların takibi tesis müdürünün sorumluluğu olup idari ve

özel denetlemeler ile durum ve hesap teftişlerinde mutlaka aranır. Sergi, fuar ve reklam gelirleri

ile ilgili diğer hususlar Yönergede belirtilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“İşletme idame payları

Madde 23/A – Yıllık ikmal planlarında bulunmayan ve yönetim kurulu kararlarında

belirtilemeyen, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımları ile

acil bakım ve onarımların yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerin ay sonundaki

brüt satış kâr tutarından %5 oranında ayrılacak paylar işletme idame payı olarak ayrı bir hesapta

tutularak tesisler tarafından söz konusu ihtiyaçlar için harcanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tesis alacaklarının takibi ve tahsili

Madde 24 – Tesis alacaklarının takip ve tahsilinden tesis müdürlükleri sorumludur.

Alacakların takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, hukuk mahkemelerinde

ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı adına açılır ve bu bakanlık veya komutanlık avukatlarınca takip edilir.

b) Zimmet, görevi ihmal ve benzeri suçlardan kaynaklandığı iddia edilen alacaklara

ilişkin dava dosyaları, askerî savcılığa sunulmak üzere bağlı bulunduğu komutanlığa iletilir.

c) Tesislerle ilgili olarak adlî makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve mas-

rafları, tesis müdürlüklerince ödenmek üzere ilgili bakanlık veya komutanlık avukatlarının

takip ve sorumluluğundadır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Tesislerin gelirleri, tesislerin yenilenmesi, bakım, onarım ve tadilatı,

işletme ve idamesi, modern hale getirilmesi, özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılan veya

hizmet alımı yöntemi ile temin edilen personel giderleri, vardiya ulaşım giderleri ve işin veya
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hizmetin gerektirdiği kıyafet ve malzeme alımları ve bu tesislerde kurulmuş veya kurulacak

kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesi maksadı dışında kullanılamaz. Söz konusu gelirlerle

alınmış, zamanla kullanım dışı kalmış, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası malzemeler,

tanzim edilecek bir tutanakla tesisin bağlı olduğu komutanlığın izniyle diğer birlik, karargâh,

kurum ve kuruluşlara devredilebilir. Teslim alan birlikçe irada alındığını gösteren belge kayıt

numarası, hesap teftişinde gösterilmek üzere malı veren tesise bildirilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 – Tesislerin demirbaş yenileme, bina ve tesisin onarım ve tadilâtı gibi se-

nelik ihtiyaçları için, bir önceki yılın Kasım ayında bahse konu ünitenin idari heyeti tarafından

ihtiyaçların tahmini maliyetleri, temin edileceği tarihleri, senelik gelir ve gider tahminleri ile

açıklanmasında gerek görülen diğer hususları da içerecek şekilde ikmal planı hazırlanır. Ha-

zırlanan ikmal planları yönetim kurulu tarafından onaylanır. İhtiyaçlar onayı müteakip tesis

müdürlüklerince ikmal planına uygun olarak karşılanır.

İkmal planlarına yazılan ihtiyaçların öngörülemeyen ve zaruri sebeplerle karşılanama-

ması durumunda bu ihtiyaçlar, gerekliliğin devam etmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtildiği

şekilde bir sonraki ikmal planına dâhil edilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 – Tesislerde satış fiyatları aşağıdaki şekilde tespit edilir.

a) Satışa sunulan tüm mal ve ürünler ile hizmet alımlarında; Katma Değer Vergisi ek-

lenmemiş fiyatın üzerine uygulanan kâr oranı yüzde kırkı (%40) geçemez. Bu oran tesislerde

çalışanlar için sadece görev yaptığı tesisin yemek salonlarında günde iki öğünü geçmemek

üzere yönetim kurulları tarafından yüzde beşe (%5) kadar indirilebilir. Katma Değer Vergisi

tutarı (tesise yapılan mal ve hizmet ifaları sonucunda vergilenen ve satıcıya ödenen KDV tu-

tarıdır) çıplak maliyete ilâve edilerek, satış fiyatı tespit edilir.

b) Sigara ve gazete gibi mallar etiket fiyatları üzerinden satılır.

c) Peçete, kürdan, kolonya, kolonyalı mendil ile tuz, sirke, ketçap, hardal, mayonez, li-

mon, yağ gibi işletme gideri olarak kabul edilen malzemeler ile yemek pişirilen ve yemek ye-

nilen ıslak ve kuru mekânların temizliğinde ve ilâçlanmasında kullanılan tuvalet kağıdı, sıvı

sabun gibi her türlü kimyevî temizleyici, ağartıcı, parlatıcı, sertlik giderici, ayrıca emici ve ke-

mirici haşarata karşı ilâçlama malzemeleri ile ziraî ve kimyevî ilâçlarla ilâçlanması dâhil, kul-

lanılan her türlü malzeme için çıplak maliyetin üzerine, yüzde on beşe (%15) kadar işletme gi-

deri ilâve edilir. İşletme faturaları ayrı yerde muhafaza edilir ve genel giderlere dâhil edilmez.

ç) Yukarıda belirtilen fiyatlara, tesislerin garson vasıtasıyla servis yapılan salonlarında

ayrıca yüzde on (%10) oranında ilave hizmet bedeli eklenir.

d) Bunların dışında her hangi bir isim altında fiyatlara ilâve yapılmaz.

e) Tesislerdeki yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günü-

birlik giriş ve benzeri ücretler her yıl Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fiyat-

lara göre uygulanır. Bunların dışında tesislerde verilen, ütü, çamaşır yıkama, terzi, berber, in-

ternet gibi hizmetlerin ücretleri piyasa koşulları dikkate alınarak, ekonomik olacak şekilde yö-

netim kurulu tarafından belirlenir.
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Ambalâjlı, kullanma tarihi bulunan, garanti süresi olan ve alımlarda sözleşme gereği

belli sürelerde değiştirilme garantisi verilen malzemelerde, kesinlikle fire kabul edilmez ve bu

şekilde fire işlemi yapan üniteye, fire miktarı kadar zimmet çıkarılır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Satın Alma, Muayene ve Muhasebe Esasları ile Belgeler”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Muhasebe esasları, ana belge ve kayıtlar, dayanak ve kontrol belgeleri

Madde 29/A – Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri

ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin hesap dönemi yıllık olup muhasebe sistemlerini tek

düzen muhasebe esaslarına göre yürütürler.

Tutulacak belgeler ve formlar, dayanak ve kontrol belgeleri ile tüm belge ve formların

işleniş usulleri Yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Muayene ve kayıt silme

Madde 31 – Tesislerde muayene heyeti, tesis müdürü tarafından görevlendirilen biri

başkan, biri işin uzmanı, biri alım heyetinde görevli olmayan mal sorumlusundan olmak üzere

en az üç ve tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşur. Muayene işlemi Mal Alımları Denetim,

Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, Hizmet Alımları Muayene Yönetmeliği ve

Yapım İşleri Muayene Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma

Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden alınan malların muayenesi

ise garnizon veya birlik muayene komisyonunca yapılır.

Tesellüm işlemi; muayene heyetinin, alınan malın muayenesini uygun görmesini mü-

teakip gerçekleşir. Bu işlemi müteakiben tesellüm edilen mallar, ilgili Yönergede belirtilecek

belgelerle işleme alınır. Muayene heyetinin alınan malları kontrol edebilmesi için kiler ve mut-

fağın haricinde mevsim şartları da göz önünde bulundurularak bir muayene yeri tahsis edilir.

Muayenede uygun görülen mallar sayılarak, tartılarak ve ölçülerek kilere teslim edilir.

Tesislerde kayıt silme işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür.

a) Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı bütçesinden alınan malzemeler;

1) Kaydı silinecek malzeme garnizon muayene komisyonuna sunulur. Uygun görülenler

bir liste hâlinde çıkarılır.

2) Bu listede yer alanlar Dağıtım/İade Belgesi ile ilgili saymanlıklarına iade edilerek

mal sorumlusunun zimmetinden düşürülür. Başka bir işlem yapılmaz. Bu malzemelerin kayıt

silme işlemi ilgili saymanlıklarınca yapılır.
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b) Sermayelerinde görünen ve demirbaş hesabında yer verilen malzemeler;

1) Kaydı silinecek malzemeler ön muayene raporu ile bu tesisler veya bağlı oldukları

komutanlıklar tarafından teşkil edilen muayene komisyonuna sunulur. Bu komisyonun ayıkla-

masını takiben kayıt silmeye esas malzemeler belirlenir.

2) Kayıt silmeye esas malzemeler için Taşınır Mal Kayıt Silme Belgesi düzenlenir.

3) Taşınır Mal Kayıt Belgesindeki Birlik Komutanı bölümünü, tesis müdürü imzalar.

4) Muayene komisyonu, ilgili bölümlerini imzalar.

Tesisin bağlı olduğu bir üst komutanlığın (Ankara garnizonundaki ordu evleri için Yö-

nergede belirtilen makam) imzası ve mührü ile kayıt silme gerçekleşir. Kaydı silinen malze-

meler öncelikle askerî kisvesinden kurtarılarak toptan satışa sunulur ve satılırsa geliri serma-

yeye ilâve edilir. Bu malzemeler satılmadığı takdirde, ayıklamayı müteakip düzenlenecek bir

imha tutanağı ile yakılarak, kırılarak, gömülerek veya benzeri usullerle imha edilir. Ayıklama

neticesinde elde edilen malzemeler bir tutanakla sarf edilir ve hiçbir suretle başka amaç için

kullanılamaz.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – Belgelerin bastırılması ve kontrolü aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır:

a) Ana dayanak ve yardımcı belgeler, bedelleri tesis gelirlerinden karşılanarak her yıl

bastırılır.

b) Kullanılan her türlü defter, cetvel, fatura, fiş, bilet ve markalar tesis müdürünün em-

riyle muhasebe veya nakit ile ilgili bir başka kişi veya kurul tarafından en az üç ayda bir kont-

rolden geçirilir.

c) Belgelerin, zamanında ve tam olarak bastırılması ve kullanılmasından ilgili ünite

müdürleri, kayıtların tutulmasından muhasebeci, ünite içindeki işletmelerin kayıtlarından kısım

âmirleri, dönem veya ay sonu envanterinin çıkarılıp bilânço ve kesin mizanın tesis müdürüne

imzalatılmasını müteakip bütün heyet sorumludur.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ila EK-38 yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-1 eklenmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – 30 uncu maddede belirtilen muhasebe sisteminde tutulacak bel-

ge ve formlar ile bunların işleniş usulleri konusundaki Yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu

Yönetmeliğin değişiklik öncesindeki 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile EK’leri geçerlidir.”

MADDE 41 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte

yürütür.

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                26 Aralık 2014 – Sayı : 29217



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay

Sicil Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“General ve amiraller, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için tuğgeneral/tuğamiral ve

tümgeneral/tümamiral rütbelerinde toplam en az 20 ay, orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmek

için ise korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiral rütbelerinde toplam

en az 30 ay kıt’a görevi yapmak zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı

Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 65 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Noksan hizmetlerini tamamlamakta olan erbaş ve erlere, noksan hizmetin tamamla-

tıldığı birlik/kurumun bulunduğu il/ilçe mülki sınırları içinde ikamet ettiklerini yazılı olarak

bildirdikleri üçüncü fıkrada yazılı kanuni yakınları yanına beşinci fıkradaki gün sınırlamasına

bağlı kalınmaksızın noksan hizmet sürelerinin her günü için ulaşım imkanları dikkate alınarak

noksan hizmetin tamamlatıldığı birlik/kurum amirliği tarafından mesai bitiminden ertesi günün

mesai başlangıcına kadar gece yatısı izni verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 80 – Askerî kimlik kartı, kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğunu

ve kimliğini gösteren resmî belgedir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, güvenlik ve istihbarat

gibi nedenlerle Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek istisnai durumlar dışında, kimlik kart-

larını resmi ve sivil olarak her zaman üzerlerinde bulundururlar. Yetkili makamlarca talep edil-

mesi durumunda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

Askerî kimlik kartının kapsamı, içeriği, kullanılacak fotoğrafların özellik ve niteliği,

hak sahipleri, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihleri, taklit, tahrif ve sahte-

cilikten korumak maksadıyla askerî kimlik kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları, basım,

dağıtım, personele teslimat, kullanım ve iptal aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji,

giriş kontrol, elektronik imza, elektronik cüzdan gibi kart uygulamaları, kart ücreti, askerî kim-

lik kartının kaybı, özelliklerini yitirmesi ve değiştirilmesi halinde yapılacak işlemler ile diğer

hususlar yönerge ile belirlenir.
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Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin; temin, yetiştirme, istihdam, emeklilik, ayırma,

atama, yer değiştirme, görevlendirme, seferberlik ve özlük hakları gibi işlemleri ile askerî hiz-

metlerin yürütülmesine ilişkin diğer işlemler için ihtiyaç duyulacak kişisel verileri; amirleri ile

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca (Millî

Savunma Bakanlığında çalışan sivil personelin kişisel verileri Millî Savunma Bakanlığınca,

Genelkurmay Başkanlığında çalışan sivil personelin kişisel verileri Genelkurmay Başkanlığın-

ca) personel bilgi sistemlerinde ve özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu fıkrada belirtilen

maksatlarla veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu

olması durumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait kişisel veriler, kişilerin açık rızası

olmadan işlenebilir.

Askeri kimlik kartlarında kullanılmak üzere elde edilen, şahsi dosyalarda muhafaza

edilen veya personel bilgi sistemlerinde bulunan kişisel veriler ve kayıtlar gizlidir. Belirlenen

amaçlar dışında kullanılamaz. Bu kayıtların tedbirsizlikle veya hukuka aykırı amaçlarla yok

edilmesini, kaybolmasını, değiştirilmesini, yetkisiz olarak açıklanmasını veya aktarılmasını

veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı işlemleri önlemek için korunacak verinin niteliği,

teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre uygun teknik ve idari tedbirler alınır.

Bu Yönetmelik ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak işlenmiş

olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya ilgili

kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir veya yok edilir. İlgili kişi tarafından

talep edildiğinde verilerin silindiğine dair belge düzenlenir ve ilgilisine verilir.

Bu madde kapsamında belirtilen işlemlerin yerine getirilebilmesi maksadıyla ihtiyaç

duyulan nüfus ve adres bilgileri, Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imza-

lanacak protokol esaslarına uygun olarak Kimlik Paylaşım Sisteminden elektronik ortamda alı-

nır. Bu veriler kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu-

tanlığı ve ihtiyaç duyulan diğer askerî makamlar ile elektronik ortamda paylaşılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 81 – Askeri şahıslarla ilgili siciller ve diğer resmi kağıtlarda renkli fotoğraf

kullanılır. Bu amaçla çektirilecek fotoğraflar için kıyafet günlük elbisedir. Baş açık ve tıraşlı

olmalıdır.  Pasaport ve özel vazife belgesi alanların fotoğrafı yerine göre sivil veya resmi kı-

yafetli olabilir. Bu fotoğrafların özellikleri, kullanım yerine göre nizamlarla belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Posta gönderilerinin denetlenmesi

Madde 81/A – Uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrenciler tarafından gön-

derilen ve bunların kendilerine gelen posta gönderileri, ilgilinin amiri tarafından denetlenebilir.

Bunlar tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapatılmaksızın amirlerine teslim edilir. Gön-

derilmesinde sakınca görülmeyen mektupların zarfları amirlerince kapatılarak tutanakla pos-

taneye verilir.
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Bunlara gönderilen ve açılıp denetlendikten sonra sahiplerine verilmesinde sakınca ol-

madığı anlaşılan mektuplar, "GÖRÜLDÜ" kaydı konulduktan sonra sahiplerine verilir.

Kıta, karargâh veya kurumun emniyet ve güvenliğini tehlikeye düşüren, istihbarat ko-

nusunda zafiyet yaratabilecek nitelikte olan, kişileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç

örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleşmelerine neden

olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren,

kişinin hayatı ve sağlığı konusunda telafi edilemeyecek sonuçlar doğuracak olumsuz haber ve

bilgiler içeren posta gönderileri erbaş ve erler ile askeri öğrencilere verilmez. Bunlar tarafından

yazılmış ise gönderilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki “askerî memur,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “astsubay” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın ikinci bendinin

(a) alt bendinde yer alan “subayların” ibaresi “subay ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları kendi kıta, karargâh ve kurumları içinde amatör

askerî spor kulüpleri kurabilir ve bu kulüplerde faaliyette bulunabilirler. Bu kulüplerin kurul-

masına yönelik müracaatlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Gü-

venlik Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı komutanlıklarca Genelkur-

may Başkanlığına gönderilir. Uygun görülen spor kulübünün kurulması için teklif makamları

tarafından ilgili makamlara müracaat edilir. Kurulan amatör spor kulüplerinde faaliyet gösteren

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının asli hizmet ve vazifelerini aksatmalarına müsaade edil-

mez. Bu kulüplerin kurulması, müracaat esasları, faaliyet ve denetimleri Genelkurmay Baş-

kanlığınca hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

Harp ve vazife malulleri ile gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor ku-

lüpleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait spor tesislerinden istifade etmek maksadıyla bulundukları

yerdeki Garnizon Komutanlıklarına müracaat ederler. Garnizon Komutanlıklarınca; garnizon-

daki askerî spor tesislerinin durumu ve müracaatla ilgili bir değerlendirme ile birilikte müracaat

evrakları doğrudan Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca izin

verilen kulüpler, Garnizon Komutanlıklarınca belirlenen usul ve esaslara göre bu spor tesisle-

rinden faydalanırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 663 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 664 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin

ikinci fıkrasının (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) ve (12) numaralı bentleri yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 665 ila 673 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN

3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET
ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Em-
niyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi
Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yö-
netmelik”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 4 üncü ve 45 inci maddelerinde yer alan “ve
Gemi Kurtarma İşletmeleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Gemi Kurtarma ve Tahlisiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Deniz Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Mali İşler Dairesi Başkanlığınca”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi (f) bendinin son paragrafı aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlardan temin: Genel ve Katma bütçeli idareler, özel idareler
ile kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar,
kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak ol-
dukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları, sattıkları veya ürettikleri
mal ve hizmetler doğrudan doğruya bu kuruluşlardan teminat almaksızın, sözleşme düzenlen-
meksizin (ihtiyari olarak sözleşme düzenleyebilir) temin edilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI
VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönet-
meliğinin ekinde yer alan EK-1’in;

a) 4 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI,
YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜKLERİ” bölümünün başlığı ile 1 inci
kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, YÖNETİM KURULU

BÜROSU, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ”
“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, Yapım Koordinatörü, Haber Koordinatörü,

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü, TRT Medya
Eğitim Koordinatörü”
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b) 12 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI
KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, TRT MEDYA
EĞİTİM KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI”

“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatör Yardımcısı, Yapım Koordinatör Yardımcısı,
Haber Koordinatör Yardımcısı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısı, TRT Medya
Eğitim Koordinatör Yardımcısı”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) nu-
maralı alt bendi eklenmiştir.

“5) Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğünden”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

30/A maddesi eklenmiştir.
“TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğü
MADDE 30/A – (1) TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yıllık Eğitim Planında belirlenecek esaslar ve Eğitim Dairesi Başkanlığının koordi-

nasyonunda, yabancı ülkelerin radyo, televizyon, medya ve iletişim kurum kuruluş ve çalışan-
ları yanında yerel, bölgesel, ulusal medya ve iletişim kurum ve kuruluşları için eğitim prog-
ramları hazırlamak ve uygulamak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini
Kurumun görev alanına giren hususlar açısından değerlendirerek yerine getirmek; yurt dışından
gelen staj taleplerini planlamak ve gerçekleştirmek; eğitim ve stajları tamamlayanlar için ka-
tılım belgesi veya sertifikası düzenlemek,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2008 27007
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/12/2008 27096
2- 14/4/2009 27200
3- 24/10/2009 27386
4- 5/3/2010 27512
5- 7/9/2010 27695
6- 21/12/2012 28504
7- 20/11/2013 28827
8- 21/10/2014 29152
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b) Görev alanına giren konularda, Kurum eğitici ve uzmanları yanında yurt içi/dışı ku-
rum, kuruluş, üniversite ve uzman kişilerle işbirliği yapmak, çalışma grupları ve komisyonları
oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, eğitim planlama faaliyetleri ve
içerik geliştirme çalışmaları yapmak, eğitim programları tasarlamak ve Eğitim Dairesi Baş-
kanlığına sunmak,

c) Kurum içi ve dışı erişim ve kullanıma yönelik uzaktan eğitim programları düzenle-
mek,

ç) Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme (sertifikalandırma) kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli eğitim ve diğer
çalışmaları Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde yürütmek,

d) Kurum personeli için yurt dışında gerçekleştirilecek veya yurt dışından sağlanacak
eğiticilerle yurt içinde yapılacak eğitim faaliyetleri için Eğitim Dairesi Başkanlığının koordi-
nasyonunda araştırmalar ve planlamalar yapmak,

e) Görev alanına giren eğitim programlarının gerçekleştirilebilmesi için Kurum içi ve
dışı eğiticileri belirlemek; ayrıca kurum içi eğiticilerin her derecedeki resmi öğretim kurumla-
rında eğitici olarak görev almalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

f) Yurt dışı göreve giden personel tarafından düzenlenen görev raporlarını muhafaza
etmek, değerlendirmek ve eğitim faaliyetlerinde yararlanmak ve bunlardan Kurum personelinin
faydalanmasını sağlamak,

g) Medya, iletişim ve radyo-televizyon yayıncılığı alanlarında, belirlenecek usul ve
esaslar dahilinde eserler üretmek veya üretilmesini teşvik edici her türlü faaliyette bulunmak;
söz konusu eserlerin ilgili birimlerle işbirliği içinde basımını, dağıtımını, tanıtımını, pazarlan-
masını sağlamak ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek,

ğ) Yapılması planlanan diğer programların planlama ve uygulama hizmetlerini Eğitim
Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütmek ve sonuçlandırmak, ayrıca Başkanlıkça ve-
rilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2009 27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/11/2010 27748
2- 25/6/2011 27975
3- 15/10/2011 28085
4- 22/9/2012 28419
5- 18/5/2013 28651
6- 12/12/2013 28849
7- 13/5/2014 28999
8- 19/9/2014 29124
9- 21/10/2014 29152
10- 19/11/2014 29180
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Atom

Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Cetveli Merkez Teşkilatının “Başkanlık” bölümü ile “İhtisas

Daireleri” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/10/2012 28444
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklen-
miştir.

“46) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar,
bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının ta-
mamını,

47) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol,
taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim
veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden
izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İletim lisansı sahibi, çalıştırdığı kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sis-
temlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde
işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Ku-
rumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek
ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine on altıncı fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü dağıtım lisansı sahibi, çalıştırdığı Ku-
rumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun
faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna
ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamakla yü-
kümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 28 inci

maddesinin on yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklen-
miştir.

“iii) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar,
bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının ta-
mamını,

jjj) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş
kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya
dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden iz-
lenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) OSB üretim lisansı sahipleri hariç olmak üzere, kurulu gücü 100MW ve üzerinde
olan ve geçici kabulü yapılmış bütün üretim tesisleri için, kurumsal bilişim sistemi ile endüs-
triyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uy-
gun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Ak-
reditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini
belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına (ö) bendinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001
standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir bel-
gelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin ge-
çerliliğini sağlamak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasına (g) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001
standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir bel-
gelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin ge-
çerliliğini sağlamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (v) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç olmak üzere, kurumsal bilişim sistemi ile en-
düstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına
uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk
Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini
belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yerleşim alanları dışında üretim tesislerinden enerji sağlanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin sağlanamadığı ge-

rekçesiyle Kuruma başvuruda bulunulması halinde, yerleşim alanları dışında yer alan üretim
tesislerinde, üretim faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ile üretim faaliyeti
sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetlerin diğer tüzel kişiler tarafından söz konusu üretim
tesislerine entegre şekilde yürütülebilmesi için üretim tesislerinden elektrik enerjisi sağlanma-
sına söz konusu hizmetlerin ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından sağlanabileceği
tarihe kadar izin verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kurumsal bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerine uyum
GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d)

bendi, 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) bendi, 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ)
bendi ve 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (y) bendinde belirtilen yükümlülükler 1/3/2016
tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2014 28896
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklen-
miştir.

“35) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar,
bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının
tamamını,

36) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol,
taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim
veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden
izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına (m) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001
standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir bel-
gelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin ge-
çerliliğini sağlamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n)

bendinde belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
—— • ——
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Turist Rehberleri Birliğinden:
TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Reh-

berliği Meslek Kanunu kapsamında, turist rehberliği mesleğine kabule, mesleğin icrasına ve
turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine, Kültür ve Turizm Bakanlığının
mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğine ve
meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; turist rehberliği mesleğine kabule, turist rehberliği seçme sınavları
ile turist rehberliği sertifika programlarının düzenlenmesine, meslek içi eğitim ve meslekte uz-
manlaşmaya, mesleğin icrasına, turist rehberleri odaları ile turist rehberleri Birliğinin kurulu-
şuna, organlarının niteliklerine ve seçimlerine, organlık niteliğini yitirme hâl ve usullerine, gö-
rev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir
ve giderleri ile bütçelerine ve turist rehberliği hizmetine yönelik sözleşmelerde bulunması ge-
reken asgari unsurlara, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine,
Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğine ve meslek kuruluşlarının Bakanlıkça de-
netlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek

Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ülkesel veya bölgesel turist rehberliği mesleğine kabul seçme sınavına katı-

lanları,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Bölgesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve çalışma kartında belirtilen coğrafi bölge

veya bölgelerde çalışma hak ve yetkisine sahip olan turist rehberlerini,
ç) Ülkesel turist rehberi: Ruhsatnamesinde ve çalışma kartında ülke genelinde çalışma

hak ve yetkisine sahip olduğu belirtilen turist rehberlerini,
d) Birlik: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında

kurulan Turist Rehberleri Birliğini (TUREB),
e) Çalışma kartı: Birlik tarafından basılan ve eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları

oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin
verilen izin belgelerini,

f) Eylemli turist rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma
hak ve yetkisine sahip turist rehberlerini,

g) Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist reh-
berlerini,

ğ) Genel Müdürlük: Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Bakanlığı il müdürlüklerini,
ı) Kanun: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununu,
i) Katılımcı: Ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programına katılanları,
j) Meslek: Turist rehberliği mesleğini,
k) Meslek kuruluşları: Turist rehberleri odaları ve Turist Rehberleri Birliğini,
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l) Oda: Turist rehberleri odalarını,
m) Ruhsatname: Mesleğe kabul koşullarını taşıyan turist rehberlerine Bakanlık tarafın-

dan verilen belgeyi,
n) Seçme sınavı: Sertifika programına katılacakların seçilmesine ilişkin sınavı,
o) Sertifika programı: Bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde Bakan-

lığın gözetimi ve denetimi altında Birlik tarafından düzenlenen dersler, konferanslar ve uygu-
lama gezilerinden oluşan ülkesel veya bir ya da birden fazla bölgede düzenlenecek bölgesel
turist rehberi yetiştirme programlarını,

ö) Turist rehberi: Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek
turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişiyi,

p) Turist rehberliği hizmeti: Seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla
kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kul-
lanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının
kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları
tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanım-
ladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini,

r) Yabancı dil yeterliliği: Yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak veya bu Yönet-
melik kapsamında Birliğin belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde Bakanlığın gözetim ve
denetimi altında Birlik tarafından yapılacak veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum veya
kuruluşlarına yaptırılacak olan, sözlü yabancı dil sınavında başarılı olmayı veya aynı esaslar
kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü yabancı dil sınavlarında başarılı olmayı,

s) Yabancı dil yeterlilik belgesi: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)
alınan ilgili mevzuat ile belirlenen geçerlilik süresini yitirmemiş en az 75 puan düzeyinde veya
bu puana denkliği ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen eşde-
ğer belgenin aslı veya onaylı örneğini,

ş) Yerleşim yeri: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 19 uncu
maddesinde tanımlanan yerleşim yerini,

t) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Turist Rehberliği Sertifika Programı

Sertifika programı açma yetkisi ve seçme sınavı
MADDE 4 – (1) Birlik ve TÜRSAB’ın ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm

sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, belirlenen dillerde Bakanlığın gözetimi ve denetimi al-
tında Birlik tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programları düzenlenir.

(2) Birlik ve TÜRSAB hangi dillerde sertifika programı açılacağına ilişkin ortak öne-
rilerini yazılı olarak Bakanlığa bildirir. Sertifika programı açılacak diller, önerilen diller ara-
sından turizm sektörünün ihtiyaçları da gözetilerek Bakanlık tarafından karara bağlanır ve bu
karar Birlik ve TÜRSAB’a bildirilir.

(3) Birlik dışında hiçbir kurum ve kuruluş turist rehberliği sertifika programı düzenle-
yemez. Düzenleyenler hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

(4) Seçme sınavında başarılı olanlar, 6 ncı maddedeki şartları taşımaları halinde sertifika
programına kabul edilirler.

(5) Bölgesel sertifika programı açılmasına ilişkin birliklerin ve TÜRSAB’ın ortak öne-
rilerinin olmaması halinde Bakanlık, turizm sektörünün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli gör-
düğü dillere ilişkin sertifika programı açılmasını talep eder. Birlik, Bakanlık talebi üzerine ge-
rekli işlemleri başlatır.
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Sertifika programı seçme sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Sertifika programları, seçme sınavının yapılacağı tarihten en az bir

ay önce Birliğin resmi internet sitesinde ve gerekli görüldüğü hallerde diğer iletişim kanalları
ile duyurulur. Duyuruda programa hangi yabancı dillerde ve en fazla kaç katılımcı kabul edi-
leceği, programın en az kaç katılımcıyla yapılacağı, programın hangi il veya illerde yürütüle-
ceği, ülkesel mi bölgesel mi olduğu, hangi bölge veya bölgeler ile hangi odaların yetki çevre-
sindeki iller için katılımcı kabul edileceği, program ücretleri, başvuru süresi ve yeri ile gerekli
görülen diğer hususlar belirtilir.

Sertifika programı seçme sınavına kabul
MADDE 6 – (1) Sertifika programı seçme sınavına kabulde aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle onsekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) Üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az

lisans düzeyinde mezun olmak, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların ise yetkili ku-
rumlardan alınacak denklik belgesinin onaylı örneğini sunmak,

ç) Yabancı dil yeterliliğine sahip olmak,
d) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan suçların herhangi

birinden mahkûm olmamak,
e) Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak.
Başvuru ve belgelerin incelenmesi
MADDE 7 – (1) Başvuru, Birlik tarafından hazırlanan form doldurularak, aşağıdaki

belgeler ile Birliğe bizzat veya posta yoluyla süresi içinde yapılır.
a) Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış

olanlar için yetkili kuruluşlardan alınacak denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Son altı ay içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
c) Yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olanlar için bu belgenin aslı veya onaylı örneği,
ç) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca düzenlenmiş

mavi kart sahiplerine ait yurtiçi ve/veya yurtdışı yerleşim yeri belgesi ile mavi kartın aslı veya
onaylı örneği,

d) İletişim bilgileri ve yerleşim yeri belgesi.
(2) Adayların başvuru formunda; T.C. kimlik numarası ile sabıka kaydının bulunmadı-

ğına ve sağlık ile ilgili mesleğini devamlı olarak yapmasına engel bir durumunun olmadığına
ilişkin bölümleri, daha sonra beyanını belgelemek kaydıyla doldurması zorunludur.

(3) Bizzat yapılan başvurular sırasında başvuruyu teslim alan görevli, nüshaları onaylı
olmayan belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin aslına uygunluğunu altına isim
ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder. Başvuru formu, Birlik yetkilisi tarafından kontrol
edilerek onaylanır.

(4) Bizzat yapılan başvurular sırasında, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya
gerek kalmadan, posta yoluyla gönderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler ile bizzat yapılan
başvurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, sınav başvuru süresi geçirilmeden yedi iş günü
içinde tamamlattırılır. Eksikliklerin verilen süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru red-
dedilir, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(5) Öngörülen koşulları taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden adaylara, Birlik tarafın-
dan düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Bu belgeyi kimlik belgesi ile birlikte ibraz
etmeyenler sınava alınmaz.

(6) Aranan koşulları taşımadığı tespit edilen adaylara bu durum yazılı olarak bildirilir
ve bu adaylar sınava alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sınavdan önce veya sonra
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tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır, sertifika programı ile ilişikleri kesilir ve hiçbir
hak talebinde bulunamazlar. Bunlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nununun ilgili hükümlerine göre Birlikçe Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Seçme sınavına başvuranlardan Birlik yönetim kurulu tarafından belirlenen sınav
ücreti alınır ve ödeme belgesi diğer başvuru belgelerine eklenir.

Seçme sınavının aşamaları ve sınav komisyonu
MADDE 8 – (1) Seçme sınavları sırasıyla aşağıdaki aşamalarda yapılır:
a) Genel kültür,
b) Yabancı dil sözlü,
c) Yabancı dil yazılı,
ç) Mülakat.
(2) Seçme sınavı komisyonları, Birlik yönetim kurulu tarafından aşağıda belirtilen şe-

kilde oluşturulur:
a) Genel kültür sınav komisyonu, Birlikçe görevlendirilen, varsa sınavın yapılacağı ilde

kurulu bulunan oda üyesi olan, son on yılda sekiz yıl eylemli turist rehberliği yapmış, iki üye
ile üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümlerindeki akademik kadrodan alınacak bir üye
olmak üzere toplam üç asıl üye ile aynı usulle belirlenen üç yedek üyeden oluşur. Komisyon
kendi içinde mülakat sınavı komisyonuna da başkanlık etmek üzere bir üyeyi başkan seçerek
kayıtlara geçirir.

b) Her yabancı dil için ayrı sınav komisyonu oluşturulur. Yabancı dil sınav komisyonu,
Birlikçe görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin YDS’den alı-
nan ilgili mevzuat ile belirlenen geçerlilik süresini yitirmemiş en az 90 puan düzeyinde veya
eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer dil sınavlarından aynı puan alındığı belge-
sinin olması gereklidir. Ancak, o dilin eğitimini veren öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri
ve Birlik tarafından görevlendirilecek o dilde en az son on yılda sekiz yıl eylemli turist rehber-
liği yapmış üyelerde yabancı dil yeterlilik belgesi aranmaz. İngilizce, Almanca, Fransızca dı-
şındaki dillerde komisyon oluşturulmasında güçlükle karşılaşıldığında, komisyon, daha az üye-
den oluşturulabilir ve bu fıkradaki şartlar aranmaz.

c) Mülakat sınavı komisyonu, genel kültür sınav komisyonu başkanının başkanlığında
genel kültür sınav komisyonu üyeleri ile bir psikiyatr veya klinik psikoloji alanında uzman bir
psikologdan oluşur.

(3) Seçme sınavları, Bakanlığın gözetim ve denetiminde yapılır.
(4) Seçme sınavları aşağıdaki esas ve usullerle yapılır:
a) Genel kültür sınavı; tarih, coğrafya, edebiyat, genel turizm bilgileri ile aktüel konular

ağırlıklı olmak üzere çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Her sorunun kaç puan olduğu değeri
soru sayısı yüz (100)’e bölünerek hesaplanır. Genel kültür sınavında 100 tam puan üzerinden
en az 75 puan alan aday başarılı sayılır. Genel kültür sınavında başarılı olamayan adaylar elenir
ve yabancı dil sınavları ile mülakat sınavına giremez.

b) Yabancı dil sınavı; önce sözlü, sonra yazılı olarak yapılır. Sözlü sınavdan yüz (100)
üzerinden en az 75 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar yazılı
sınava katılmaya hak kazanırlar. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 75
puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar mülakat sınavına katılamaz. Geçerli
yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olanlar yabancı dil yazılı sınavından muaf tutulur.

c) Mülakat sınavı, üyeler tarafından değerlendirme başarılı/başarısız şeklinde yapılır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır. Karar mülakat formuna yazılır ve imzalanır.

(5) Sınav soruları ilgili komisyonlarca hazırlanır ve bu fıkrada belirtilen şekilde değer-
lendirilir. Komisyonların çalışmalarına ilişkin diğer hususlar Birlik tarafından belirlenir ve ge-
rekli önlemler alınır.
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(6) Sözlü sınavlar görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınabilir ve bir yıl süreyle sak-
lanır.

(7) Seçme sınavlarında başarılı olan aday sayısı, sertifika programı duyurusunda belir-
tilen sertifika programı katılımcı sayısından fazla ise, sertifika programına kabul edilmede ya-
bancı dil sözlü ve yazılı sınav sonuçları ile genel kültür sınavlarından alınan geçerli toplam
puana göre yapılan sıralama esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenir. Süresi içinde kayıt
yaptırmayan asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylar kabul edilir. Seçme sınavı sonuçları
ilgili sertifika programı için geçerlidir. Sertifika programına duyuruda belirtilen asgari katılımcı
sayısının altında kayıt yaptırıldığı takdirde, başarılı olanların hakları ilk açılacak sertifika prog-
ramı için geçerlidir.

(8) Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi
gün içinde Birliğe yazılı olarak yapılır. Yabancı dil yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelen-
mesine ilişkin Birlik tarafından aynı nitelikte yeni bir komisyon oluşturulur. Komisyon en geç
on gün içinde itirazları karara bağlar ve sonuçlar Birlik tarafından ilan edilir.

(9) Seçme sınavında başarılı olan adaylar, sertifika programı için Birlik tarafından be-
lirlenen ücreti ödeyerek programa kayıt yaptırırlar ve o programın düzenlendiği il veya illerde
sertifika programına devam etmek zorundadırlar. Ancak, Birlik tarafından aynı dönemde birden
fazla ilde aynı nitelikte program açılması halinde; belgeye dayalı mazeretleri Birlik tarafından
uygun görülen katılımcıların nakil işlemleri talep ettikleri ildeki programda boş kontenjan bu-
lunması halinde yapılabilir.

Sertifika programında okutulacak dersler ve konferanslar
MADDE 9 – (1) Sertifika programı;
a) Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuatı,
b) Meslek etiği ve meslek dersi,
c) Türkiye’nin tarihi ve turizm coğrafyası,
ç) Genel Türk tarihi ve kültürü,
d) Türk dili ve edebiyatı,
e) Arkeoloji,
f) Mitoloji,
g) Sanat tarihi, ikonografi,
ğ) Dinler tarihi,
h) Genel sağlık bilgisi, ilk yardım, sağlık turizmi, turist sağlığı,
ı) İletişim becerileri,
i) Anadolu medeniyetleri tarihi,
j) Türk halk bilimi ve geleneksel Türk el sanatları,
k) Türkiye'nin flora ve faunası, doğa tarihi,
l) Turizm sosyolojisi,
m) Müzecilik,
konularından oluşur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen başlıklar ayrı ayrı dersler olarak verilecek

olup derslere ilave olarak güncel veya gerekli görülen konularda Birlik tarafından belirlenecek
dersler ve konferanslar da ilave edilebilir. İlave edilecek derslerin ve konferansların kapsam
ve içeriği, ülkesel sertifika programlarında ve bölgesel sertifika programlarında ilgili bölgenin
veya bölgelerin özellikleri dikkate alınarak düzenlenir.

Sertifika programının süresi
MADDE 10 – (1) Sertifika programının süresi ülkesel sertifika programlarında en az

yediyüz ders saati, bölgesel sertifika programlarında ise bölge başına en az yüzelli ders saatidir.
Dersler haftada en az beş gün ve günde kırkbeşer dakikalık en az dört ders saati olarak yürü-
tülür. Konferanslar ise en az iki saat olmak üzere düzenlenir.

(2) Ancak, program ders saatinin aynı kalması şartıyla programın bu süreden önce de
tamamlanabilmesi Birliğin yetkisindedir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Katılımcıların derslere ve konferanslara devam etmeleri zorunlu olup

bu zorunluluk imza ile kayıt altına alınır. Sertifika programına yüzde ondan fazla devamsızlığı
olan katılımcıların program ile ilişiği kesilir. Ancak devamsızlık süresi, katılımcının derslere
katılımına engel teşkil eden sağlık raporu veya mücbir sebeplere ilişkin belge ibraz etmesi ha-
linde, yüzde onbeşe kadar uzatılabilir. İlişiği kesilen katılımcı herhangi bir hak talebinde bu-
lunamaz ve programa kaydolurken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Eğiticiler ve sertifika programı yöneticisi
MADDE 12 – (1) Programda ders verecek eğiticiler, en az lisans mezunu olmak kay-

dıyla alanlarında uzman kişiler arasından; üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan aka-
demisyenlerden, turist/turizm rehberliği bölümlerinde görevli akademik kadrodan veya son on
yılda en az sekiz yıldır eylemli turist rehberliği mesleğini icra eden turist rehberleri arasından
görevlendirilir.

(2) Program için Birlik tarafından bir program yöneticisi ve yeteri kadar yardımcı per-
sonel görevlendirilir. Program yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) Program öncesinde, programı ve bütçesini hazırlayıp eğiticiler ile derslerin ve kon-
feransların yapılacağı yerleri belirlemek ve Birlik başkanının onayına sunmak, seçme sınavına
başvuru, sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin idari işler ile kayıt işlemlerini yürütmek, ders ve
konferanslar için gerekli eğitim araç ve gereçlerini sağlamak,

b) Program süresince, katılımcı ve eğitici devam cetvellerini tutmak; gerekli hallerde
ders ve konferans programı ile yapılacak yerleri değiştirmek veya yeni eğitici görevlendirilmesi
ya da eğiticilerin değiştirilmesi için Birlik başkanına öneride bulunmak; Birlik başkanının be-
lirlediği bütçe dahilinde program giderleriyle ilgili işlemler ile programın yürütülmesine ve
katılımcılara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Program bitiminde, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri, yerleri ve sınava gir-
meye hak kazananların dil gruplarına göre listesini hazırlayarak Birlik başkanının onayına sun-
mak, Birlik başkanınca onaylanan sınavların yer ve tarihini katılımcılara duyurmak, sınavlara
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Bitirme veya bütünleme sınavlarından sonra, sınav sonuçlarını duyurmak; sınav so-
nuçlarına itiraz başvurularını almak; sınavlarda başarılı olanlara ait sicil fişlerini ve sınav tu-
tanağını sınavların bitiş tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Birlik başkanına sunmak.

(3) Eğiticiler ve yardımcı personele ödenecek ücret ve harcamalar Birlik yönetim ku-
rulunca belirlenir.

Sertifika programı ile ilgili disiplin hükümleri ve cezalar
MADDE 13 – (1) Sertifika programı süresince eğitimin düzenini bozan, aksatan ya da

engelleyen katılımcılar hakkında tutanakla tespit yapılır ve program yöneticisince savunması
alındıktan sonra ilgili hakkında ihtar cezası verilebilir. Program ile ilişiğin kesilmesi cezası
program yöneticisi raporuyla Birlik Yönetim Kurulunca verilir.

a) İhtar cezası verilmesini gerektiren haller şunlardır:
1) Genel ahlak kurallarına ve eğitim programının düzenine uymamak veya düzeni bozmak,
2) Sertifika programında kullanılan eşyalara zarar vermek.
b) Katılımcıların program ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren haller şunlardır:
1) Üç defa ihtar cezası almak,
2) Yasal belgesi olmadan seyahat acentacılığı veya turist rehberliği faaliyetinde bulunmak,
3) Kişilere veya gruplara karşı dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,

mezhep, sosyal veya ekonomik durum, etnik ayrımcılıkta bulunmak,
4) Katılımcılara ve görevlilere fiili saldırıda bulunmak,
5) Sertifika programına başkalarına zarar verebilecek araç ve gereçlerle katılmak,
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6) Dersler veya konferanslarda başkasının yerine girmek, yerine başkasını sokmak,
imza atmak veya attırmak,

7) Sertifika programında ilgili mevzuat uyarınca yasaklanmış madde bulundurmak, kul-
lanmak veya ticaretini yapmak.

Uygulama gezileri
MADDE 14 – (1) Katılımcıların, sertifika programı kapsamında belirlenen tarihi ve

turistik alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak amacıyla Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında
yapılan yurtiçi uygulama gezilerine katılmaları zorunludur. Uygulama gezileri, ülkesel veya
bölgesel sertifika programları için ayrı ayrı düzenlenir.

(2) Ülkesel yurtiçi uygulama gezi süresi en az otuzaltı takvim günü, bölgesel yurtiçi
uygulama gezi süresi ise her bir bölge için en az altı takvim günüdür. Ülkesel uygulama gezisi,
Birliğin gerekli gördüğü hallerde bölümlere ayrılarak yapılabilir. Uygulama gezilerinin tama-
mına katılarak diğer şartları yerine getiren katılımcılar Ülkesel Turist Rehberi; uygulama ge-
zilerini bölgesel düzeyde tamamlayıp diğer koşulları da yerine getiren katılımcılar ise başarılı
oldukları bölgeler için Bölgesel Turist Rehberi olmaya hak kazanırlar.

(3) Uygulama gezilerinin tarihleri, güzergâh ve programı önceden hazırlanır. Gezide
görevlendirilecek görevliler, Birlik tarafından belirlenir. Uygulama gezileri, gezinin başlayacağı
tarihten en az bir ay önce Birliğin resmi internet sitesinde duyurulur. Duyuruda gezi programına
ilişkin hususlar belirtilir.

(4) Uygulama gezilerinde, geziye çıkacak araç sayısı kadar turist rehberi, turist rehber-
liği mesleğini son on yılda en az sekiz yıldır fiilen icra eden eylemli ülkesel turist rehberleri
arasından belirlenerek, program yöneticisi tarafından Birlik başkanının onayına sunulur.

(5) Uygulama gezisine katılanlara, Birlik tarafından düzenlenen fotoğraflı katılımcı
kimlik kartı verilir, bu kartın uygulama gezisi boyunca görünür şekilde taşınması zorunludur.

(6) Uygulama gezilerinde Birlik başkanı tarafından bir veya birden fazla gezi yöneticisi
görevlendirilir. Gezi yöneticisi uygulama gezisinin kurallara uygun yürütülmesini sağlamak
ve Birliğe rapor etmekle sorumludur.

(7) Birlik, uygulama gezilerinin tarihlerinin belirlenmesinde ve ilgili diğer hususlarda
üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümlerinin görüşlerini alır, koordinasyon ve işbirliği
içerisinde hareket eder. Üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri için öngö-
rülen kredi sayısının en az yüzde ellisini, yüksek lisans programları öğrencilerinin ise ders aşa-
masını tamamlamış olmaları koşuluyla mezun olmadan da Birlik tarafından yapılacak uygula-
ma gezilerine katılabilirler.

(8) Uygulama gezisinin tamamına katılmak zorunludur. Mücbir sebeplere bağlı veya
belgeye dayalı mazeretlerinden dolayı gezilere katılamayan katılımcıların, mazeretlerinin Birlik
tarafından uygun görülmesi halinde ilk açılacak olan sertifika programının uygulama gezisine
katılmak ve gezi sonunda yapılacak bitirme ve bütünleme sınavlarına katılma hakları bir defaya
mahsus olmak üzere saklıdır.

(9) Uygulama gezisine ilişkin giderler, katılımcılardan alınacak katılım paylarından
karşılanır.

Seçme sınavı, sertifika programı ve uygulama gezisinin denetimi
MADDE 15 – (1) Birlik tarafından düzenlenen seçme, bitirme, bütünleme, yabancı dil

seviye belirleme, dil veya bölge ekletme sınavları Bakanlığın gözetim ve denetiminde yapılır.
Sınavların ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını ve sınav komisyonlarının
çalışmalarını izlemek ve denetlemek üzere, Genel Müdürlük tarafından görevlendirme yapılır.
Görevli, sınava ilişkin tespit etmiş olduğu eksiklik ve aksaklıkları sınav komisyonuna bildirir
ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
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(2) Birlik tarafından düzenlenen sertifika programları ve uygulama gezileri, Bakanlığın
gözetim ve denetiminde yapılır. Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek kişiler, denetim
esnasında tespit etmiş olduğu eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirleri belir-
leyerek bunları sertifika programı yöneticisine veya gezi sorumlusuna bildirir. Sorunlar gide-
rilemediği takdirde denetim sonucunda hazırlayacağı raporda bu hususlara yer verir. Raporu
en geç bir hafta içinde Genel Müdürlüğe ibraz eder. Genel Müdürlükçe sertifika programı ve
uygulama gezisi denetiminde görülen eksiklikler giderilmek üzere Birliğe bildirilir. Buna rağ-
men eksiklikler giderilmediği takdirde Birliğe yazılı olarak uyarıda bulunulur.

Bitirme ve bütünleme sınav komisyonlarının çalışma esas ve usulleri
MADDE 16 – (1) Sertifika programlarının veya uygulama gezilerinin bitirme ve bü-

tünleme sınav komisyonları, Birlik yönetim kurulu tarafından 8 inci maddenin ikinci fıkrası
gereğince oluşturulur.

(2) Teorik dersler sınavı, 9 uncu maddede belirtilen her bir ders ve konferans için ayrı
ayrı hazırlanan soru bölümlerinden oluşan çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sınav soruları,
her ders için on ve her konferans için beş soru olmak üzere, teorik dersleri ve konferansları
veren eğiticiler tarafından sorulacak soru sayısının üç katı tutarında hazırlanacak sorular içe-
risinden sınav komisyonu tarafından seçilir. Başarılı olmak için sınavın her bir bölümünden
100 tam puan üzerinden en az 75 puan almak gerekir.

(3) Yabancı dil sınavları, önce sözlü, sonra yazılı olarak yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlar
ilgisine göre, sertifika programında yer alan teorik dersler veya uygulama gezisinde görülen
alanlarla ilgili konulardan seçilir. Sınavlarda katılımcılara birden fazla konu verilerek seçme
hakkı tanınabilir. Yazılı ve sözlü sınav notları ayrı ayrı 100 üzerinden hesaplanır. Başarılı olmak
için yazılı ve sözlü sınav notlarının her birinin ayrı ayrı en az 75 puan olması gerekir.

(4) Bitirme sınavlarında başarılı olamayanlar, Birlik tarafından belirlenecek tarih ve
yerde başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı, bitirme
sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir aydan önce olmamak kaydıyla en geç üç ay
içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Bütünleme sınavları bitirme sınavları için belir-
tilen esas ve usuller çerçevesinde yürütülür.

(5) Bitirme bütünleme sınavında başarılı olanlara Birlik tarafından başarı belgesi verilir.
Bölgesel rehberlik, bölge ekletme ve bölgesel rehberlikten ülkesel rehberliğe geçme
MADDE 17 – (1) Bölgesel turist rehberleri, gerekli koşulları yerine getirerek ruhsat-

namelerine yeni bölge veya bölgeler ekletebilir. Ancak, yeni bir bölge ekletmek için ruhsatna-
mesinde yazılı olan bölgede en az iki yıl eylemli turist rehberliği yapmış olmak, uygulama ge-
zisine katılmış olmak ve gezi sonunda Birlik tarafından yapılacak olan yazılı sınavda başarılı
olmak gerekmektedir. Bu şekilde tüm bölgeleri tamamlayanlar, ülkesel turist rehberi olmaya
hak kazanırlar. Ancak, üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü bulunan okullar için Birlik
tarafından bölümler halinde uygulama gezisi yapılması durumunda katılımcılar mezuniyet, ya-
bancı dil yeterlilik belgesi gibi diğer koşulları yerine getirmeleri kaydıyla uygulama gezisi ya-
pılan bölgeler için Bölgesel Turist Rehberi olmaya hak kazanırlar ve belgelerini ülkesele çe-
virmek için herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın Birlik tarafından yapılacak kalan bölüm
uygulama gezilerini tamamlayarak Ülkesel Turist Rehberi olurlar. Katılımcılarla ilgili uygulama
ve değerlendirme ise Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılır.

(2) Son on yılda en az sekiz yıl kesintisiz eylemli bölgesel turist rehberliği yapanlar,
Birlik tarafından düzenlenen ülkesel sertifika programı sonunda veya üniversitelerin rehberlik
bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen turist rehberliği uygulama gezilerini tamamlamaları,
bitirme veya bütünleme sınavlarında başarılı olmaları halinde ülkesel turist rehberi olmaya hak
kazanırlar ve dil sınavından muaf tutulurlar.
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(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında ruhsatnamelerine yeni bir bölge
veya bölgeler ekletmek veya bölgesel turist rehberliğinden ülkesel turist rehberliğine geçmek
isteyen bölgesel turist rehberleri, bölgesel veya ülkesel turist rehberliğine geçmeye hak kazan-
maları halinde durumları Birlik tarafından Bakanlığa bildirilir ve bu kişilere belge verilir. Böl-
gesel turist rehberleri bölge ekletmeye veya ülkesel turist rehberliğine geçmeye hak kazandık-
larına ilişkin belgeyi ibraz etmeleri halinde Bakanlık ilgililerin durumlarını ruhsatnamelerine
işler ve ruhsatnameyi ilgili odaya gönderir.

Dil ekletme sınavı
MADDE 18 – (1) Ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberleri, ilgili

mevzuat ile belirlenen geçerlilik süresini yitirmemiş yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı veya
onaylı örneğini Bakanlığa ibraz etmeleri veya Birlik tarafından Bakanlığın gözetim ve deneti-
minde müstakilen yapılacak olan dil ekletme sınavında başarılı olmaları halinde durumları Bir-
lik tarafından Bakanlığa bildirilir.

(2) Yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin müstakil dil ekletme sınavı, ilgililerin
talebi üzerine turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek tarihlerde Bakanlığın
gözetim ve denetiminde Birlik tarafından yapılır. Dil ekletme sınavıyla ilgili iş ve işlemler, 8 inci
maddedeki yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarına ilişkin hükümleri kapsamında yürütülür.

(3) Sınavda başarılı olan turist rehberlerine belge verilir ve bu kişilerin durumları Birlik
tarafından Bakanlığa bildirilir.

(4) Bakanlık ilgililerin ruhsatnamelerine başarılı oldukları dili ilave eder ve ruhsatna-
melerini ilgili odaya gönderir.

Eylemsiz turist rehberleri
MADDE 19 – (1) Çalışma kartı almayan veya çalışma kartı olup eylemsiz turist rehberi

olarak kalmak üzere yazılı beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak sicile
işlenir ve çalışma kartı iptal edilir.

(2) Eylemsiz turist rehberleri, meslek kuruluşları organlarının seçimlerinde oy kulla-
namaz ve bu organlarda görev alamaz.

(3) Eylemli iken eylemsiz turist rehberliğine geçiş yapan oda üyelerine aidat ödenti iadesi
yapılmaz.

Eylemsiz turist rehberlerinin mesleğe kabul sınavı
MADDE 20 – (1) Aralıksız sekiz yıl eylemsiz turist rehberi olarak kalan turist rehber-

lerinin durumları ilgili meslek kuruluşu tarafından en geç onbeş gün içinde Bakanlığa bildirilir.
Bu kişilerin ruhsatnamesi Bakanlık onayı ile iptal edilir ve durum gereği için ilgili odaya ve
birliğe bildirilir. Ruhsatnamesi iptal edilen turist rehberi, kararın tebliğinden itibaren en geç
on beş gün içinde ruhsatnamesini kayıtlı olduğu odaya teslim etmek zorundadır. Oda ruhsat-
nameyi Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

(2) Aralıksız sekiz yıl eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi
olabilmeleri için, Bakanlık tarafından yapılacak yeniden mesleğe kabul sınavına katılarak ba-
şarılı olmaları gerekir. Sınav ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir, sınavın açılabilmesi
için sınava katılmak isteyen en az onbeş kişinin yazılı başvuru şartı aranır.

(3) Sınavlara katılarak başarılı olan turist rehberlerine, mesleğe kabul koşullarını taşı-
maları ve 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ile birlikte sınav sonuçlarının
ilan edildiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde başvurmaları halinde Bakanlıkça ruh-
satname düzenlenir.

Mesleğe kabul ve ruhsatname
MADDE 21 – (1) Turist rehberi unvanı mesleğe kabulle kazanılır ve mesleğe kabul

için Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki koşullar aranır.
(2) Bakanlık tarafından ülkesel ve bölgesel turist rehberlerine verilmek üzere mesleğe

kabul şartlarını taşıyan adaylara ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname, turist rehberinin adı, so-
yadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği,
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yabancı dil/dilleri, öğrenim durumunu içerecek şekilde fotoğraflı olarak düzenlenir, soğuk dam-
ga ile damgalanır ve ilgilinin adresine kargo ile gönderilir veya ilgiliye elden teslim edilir. Dos-
yasının bir örneği de ilgili meslek kuruluşuna gönderilir.

(3) Meslek; Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak icra edilir. Turist
rehberleri mesleki onur ve itibarla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde buluna-
mazlar. Mesleğin icrasında ülkemizin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal ve benzeri de-
ğerlerin ve varlıkların, Bakanlığın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılması esastır.

Mesleğe kabul başvurusu ve ruhsatname için istenen belgeler
MADDE 22 – (1) Sertifika programında başarılı olanlar, mesleğe kabul başvurularını

ekinde aşağıdaki belgelerin bulunduğu ve içeriğinde T.C. kimlik numarasının da yer aldığı di-
lekçe ile doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa yaparlar.

a) Diplomanın veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise yetkili kurumlardan alı-
nacak denklik belgesinin onaylı örneği,

b) Adli sicil belgesi,
c) Sertifika programında başarılı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
ç) Uygulama gezisini tamamladığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
e) Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu,
f) 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartların aslı veya onaylı örneği ile

yurtiçi ve/veya yurtdışı yerleşim yeri belgesi.
(2) Bakanlık, başvuruda bulunanların durumlarını otuz gün içinde inceler, başvuruyu

kabul ettiği takdirde ruhsatnameyi düzenler, başvuruyu reddettiği hâllerde ret kararını gerekçesi
ile birlikte başvuru sahibine bildirir.

Turist/turizm rehberliği bölümü mezunları
MADDE 23 – (1) Üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans

veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanlar,
mesleğe kabul başvurularını T.C. kimlik numarasının da yer aldığı dilekçe ekinde aşağıdaki
belgeler ile birlikte doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa yaparlar.

a) Diplomanın onaylı örneği,
b) YDS’den alınan geçerlilik süresini yitirmemiş ve en az ilgili mevzuat gereğince be-

lirlenen puanda belgenin veya bu puana denkliği ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer belgenin
veya Birlik tarafından Bakanlığın gözetim ve denetiminde yapılan yabancı dil sınavından alınan
başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı veya onaylı örneği,

c) Adli sicil belgesi,
ç) Uygulama gezisini tamamladığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini,
d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
e) Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu.
(2) Bakanlık başvuruda bulunanların durumlarını 22 nci maddenin ikinci fıkrası çerçe-

vesinde inceler ve karara bağlar.
Bakanlıkça meslekten çıkarma ve ruhsatnamenin iadesi
MADDE 24 – (1) Mesleğe kabul koşullarını taşımamalarına rağmen mesleğe kabul

edilmiş olanlar, mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan hüküm giyenler ile mesleğe engel hali
ortaya çıkanların durumları, ilgili meslek kuruluşu tarafından en geç onbeş gün içinde Bakan-
lığa bildirilir. Bu kişiler Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlık kararı
ile meslekten çıkarılır, ruhsatnameleri Bakanlık onayı ile iptal edilir ve karar gerekçesiyle bir-
likte ilgiliye tebliğ edilerek turist rehberlerinin kayıtlı olduğu odaya ve birliğe bildirilir.

(2) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince meslekten geçici
men cezası alanlar ile (ç) bendi gereğince meslekten çıkarma cezası alanlara ilişkin bilgiler
Birlik tarafından en geç onbeş gün içinde Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirilir.
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(3) Gerek Birlik gerekse Bakanlık tarafından meslekten çıkarılan turist rehberleri, ka-
rarın tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ruhsatnamelerini ilgili odaya iade etmek
zorundadır. Oda ruhsatnameyi Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

(4) Bakanlıkça meslekten çıkarılanların durumları işlem yapılmak üzere ilgili meslek
kuruluşuna bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mesleğin İcrası

Turist rehberliği hizmetleri
MADDE 25 – (1) Turist rehberliği hizmetleri sadece eylemli turist rehberleri tarafından

Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sunulur.
(2) Başka sıfat veya unvanlarla icra edilen, ancak Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca

turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde mesleği icra etme koşullarını
taşıyan kişilerin çalıştırılması zorunludur.

(3) Bu hizmetler; seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya
grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak
ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür
ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesi veya seyahat acentaları tarafından
düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tü-
keticiye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesi hizmetleridir.

Ruhsatname alma zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Ruhsatname sahibi olanlar turist rehberi sıfatını kazanırlar ve Birlik

tarafından hazırlanan çalışma kartlarını kayıtlı oldukları odadan alabilirler. Birlik, çalışma kartı
alan ve almayan turist rehberlerinin durumlarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bil-
dirir.

(2) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunulamaz. Sunanlar hakkında
Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Çalışma kartı alma zorunluluğu
MADDE 27 – (1) Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist reh-

berlerine, müracaatları halinde Birlik tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda tarafından bir
yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri ey-
lemli turist rehberidir ve mesleği fiilen icra edebilir.

(2) Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemiş olan turist rehberlerine çalışma kartı verilmez.

(3) Çalışma kartı, Birlik yönetim kurulu tarafından, kimlik bilgilerini içerecek, üzerinde
fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve Aralık ayı sonuna kadar
odalara teslim edilir. Odalar, bir yıl süre ile geçerli olacak çalışma kartlarını, takip eden yılın
Ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist
rehberleri Kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar. Ancak ilk başvurularda veya
eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı bu
fıkradaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Bu hallerde çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden
yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

Mesleğin icrasına ilişkin esaslar
MADDE 28 – (1) Meslek; Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak

icra edilir. Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya
eylemde bulunamaz. Mesleğin icrasında ülkemizin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal ve
benzeri değerlerinin ve varlıklarının Bakanlığın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda ta-
nıtılması esastır.
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(2) Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafından serbest meslek erbabı olarak veya
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra edilir.

(3) Eylemli turist rehberleri üyesi olduğu odanın talebi halinde, mesleği serbest meslek
şeklinde veya 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra ettiğine ilişkin bilgileri verir.

(4) Turist rehberliği mesleğini icra ederken turist rehberi, çalışma kartını göğüs hiza-
sında gözle görülür şekilde taşımalıdır.

Türkçe rehberlik
MADDE 29 – (1) Turist rehberlerinin çalışma kartında belirtilen yabancı dil/dillerde

rehberlik yapmaları zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katılanların Türkçe bilmeleri ve
talep etmeleri halinde mesleklerini Türkçe olarak icra edebilirler.

Meslek etik ilkeleri
MADDE 30 – (1) Turist rehberleri, mesleğin icrasında;
a) Kültür, tarih ve turizm bilincine sahip olmak,
b) Yasal kurallara ve hizmet standartlarına uygun davranmak,
c) Dürüst, tarafsız, insan ve toplum değerlerine saygılı ve nezaketli olmak,
ç) Güvenilir ve sorumluluk sahibi olmak,
d) Görev ve yetkilerini haksız çıkar sağlamak amacıyla kullanmamak,
e) Tarihi, kültürel, doğal varlıkları ve çevreyi korumak,
f) Görev ve yetkisi dışında beyanda bulunmamak, gerçek dışı beyanda bulunmamak,

her türlü ayrımcılıktan kaçınmak,
g) Mesleğin güven ve saygınlığını, mesleki dayanışmayı zedeleyici tutum ve davranış-

lardan özenle sakınmak,
ğ) Meslektaşları arasında haksız rekabete yol açacak her türlü tutum ve davranışlardan

kaçınmak,
h) Kişisel politik, ekonomik ve sosyal görüşlerini genel görüş olarak açıklamamak,
ı) Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uymak,
i) Meslekten geçici men veya meslekten çıkarma cezası almış olması durumunda ça-

lışma kartını tebliğ belgesinde belirtilen süre içinde teslim etmek,
zorundadır.
Kamu kurumlarında çalışan eylemsiz rehberler
MADDE 31 – (1) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kamu kurum ve

kuruluşlarının resmî faaliyetlerinde turist rehberliği hizmeti verecek ruhsatname sahibi bir
kamu görevlisinin görevlendirilmiş olması hâlinde ayrıca turist rehberi bulundurulması zorunlu
değildir. Ancak, bu durumdaki görevlinin yanında ruhsatnamesinin onaylı örneği ile görevlen-
dirme belgesini bulundurarak denetimlerde göstermesi zorunludur.

Seyahat acentacılığı faaliyetinde bulunma yasağı
MADDE 32 – (1) Turist rehberleri; tur, paket tur, ulaşım, konaklama, transfer gibi se-

yahat acentacılığı faaliyeti kapsamına giren hizmetleri vermemek koşuluyla yalnızca turist reh-
berliği hizmeti sunabilir. Buna aykırı davranan turist rehberleri hakkında ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Odaya üye olma zorunluluğu
MADDE 33 – (1) Turist rehberlerinin, yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş oda-

lardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine
üye olmaları zorunludur. Hangi odaların hangi illerdeki turist rehberlerini üye olarak kaydede-
bilecekleri Bakanlıkça belirlenir. Ancak daha sonra oda olmayan ilde oda kurulduğu veya yer-
leşim yerleri değiştiği takdirde turist rehberleri yerleşim yerinin bulunduğu odaya nakil olmak
zorundadırlar.

(2) Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamazlar.
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(3) Oda üyeliği için yeni başvuruların, ruhsatnamenin teslim alındığı tarihten itibaren
altı ay içinde yapılması gerekir.

(4) Sürekli olarak yurt dışında yaşayan ve yurt içinde yerleşim yeri bulunmayan turist
rehberleri bu durumlarını belgelemeleri halinde; mevcut odalardan birine üye olabilir.

Oda üyeliğine kabul
MADDE 34 – (1) Turist rehberlerinin oda üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek

ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir. Oda üyeliğine
kabul için başvuruda bulunan turist rehberleri, ekinde aşağıdaki belgelerin bulunduğu ve T.C.
kimlik numarasının yer aldığı dilekçe ile doğrudan veya posta yoluyla ilgili odaya müracaat
eder:

a) Ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği,
b) Yerleşim yeri belgesi,
c) Müracaat tarihinden önceki son üç ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı,
ç) Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış

olanlar için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ile sertifika prog-
ramından mezun olanlar için sertifikanın aslı veya onaylı örneği,

d) 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın onaylı örneği,
e) Son üç ay içinde çekilmiş en az dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
f) Başka odadan nakil yaptırmak isteyenler için oda üyesi olunduğuna dair ilgili odadan

alınmış belge,
g) Oda üyeliği aidatını yatırdığına ilişkin dekont.
(2) Başvuru için aranan belgelerin asıllarının ya da onaylı örneklerinin, başvuru tari-

hinden itibaren bir ay içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla elektronik yolla başvuru da kabul edi-
lebilir. Bu durumda istenilen belgelerin tamamlanması halinde, başvuru elektronik başvurunun
yapıldığı tarihte yapılmış kabul edilir.

(3) Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin
aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder.

(4) Bizzat yapılan başvurular sırasında, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya
gerek kalmadan tamamlattırılır. Posta yoluyla gönderilen belgelerde tespit edilen eksiklikler
ile bizzat yapılan başvurularda sonradan tespit edilen eksiklikler, eksikliklerin başvuru sahibine
bildirildiği yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde tamamlattırılır. Eksikliklerin verilen
süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(5) Başvuru için gerekli belgelerin tamamlanması kaydıyla; altmış gün içinde gerekli
incelemeler yapılarak başvuru oda yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Başvurusu kabul
edilenler sicile kaydedilir. Başvurusu reddedilenlere ret kararı gerekçesi ile birlikte yazılı olarak
bildirilir.

(6) Oda üyeliğine kabul edilen turist rehberinin ad, soyad, sicil numarası, ülkesel veya
bölgesel turist rehberliği, bölgesel turist rehberi ise çalışabileceği bölge veya bölgeler, yabancı
dilleri, eylemli veya eylemsiz olduğuna ilişkin bilgiler Birliğin resmî internet sitesinde yayın-
lanır. İlk defa bir odaya üye olanlar için Birlik veri tabanına kaydedilmesi amacıyla tüm kişisel
bilgileri ile adres ve iletişim bilgileri de Birliğe kayıt olunan oda tarafından ivedilikle Birliğe
gönderilir.

(7) Yerleşim yeri değişen turist rehberi, eski yerleşim yerine göre üyesi bulunduğu oda-
ya yerleşim yerinin değiştiği tarihten itibaren üç ay içinde bir dilekçe ekinde gerekli belgeler
ile birlikte başvurmak zorundadır. Oda, turist rehberinin sicil dosyasını, nakil başvurusu ve ek-
lerinin onaylı birer örneğini de ekleyerek, başvurudan itibaren iki hafta içinde nakil yaptırılmak
istenen odaya gönderir. Nakil işlemlerinde aidat iadesi yapılmaz.
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Reklam ve tanıtım
MADDE 35 – (1) Turist rehberleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde rek-

lam ve tanıtım yapabilir:
a) Reklam ve tanıtım mesleğe ilişkin nitelik ve özelliklerini göstermekle sınırlıdır.
b) Eylemsiz turist rehberleri reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz.
c) Turist rehberliği hizmetinin tur, paket tur, ulaşım veya konaklama gibi seyahat acen-

tacılığı faaliyeti niteliğine girecek şekilde reklam veya tanıtımı yapılamaz. Ancak turist reh-
berliği hizmeti sınırları içinde reklam ve tanıtım yapılabilir.

ç) Reklam ve tanıtım; görsel, yazılı veya elektronik yolla ilan vermek, kendine ait web
sayfası kurmak, başkalarına ait web sayfalarında ilan vermek suretiyle yapılabilir. Ancak turist
rehberliği hizmetinin sunulması sırasında reklam ve tanıtım yapılamaz.

d) Turist rehberleri her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerini, Bakanlığın kültür ve turizm
politikalarına, mesleki etik ilkelerine, genel ahlak kurallarına uygun olarak ve gerçeğe aykırı
olmayacak şekilde yapmak ve ilanda iletişim bilgilerini sade ve anlaşılır bir dille yazmak zo-
rundadır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde haksız rekabet yaratmak, başka bir turist rehberinin
faaliyetlerinin reklamını yapmak veya kötülemek yasaktır.

(2) Turist rehberlerinin, meslekleriyle ilgili kitap, derleme, makale, köşe yazısı, haber
gibi yayınlarda turist rehberi unvanını kullanması reklam ve tanıtım faaliyeti değildir.

Turist rehberi ücretleri
MADDE 36 – (1) Taban ücret tarifesi, birlikler ile TÜRSAB’ın görüşleri alınarak Ba-

kanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yı-
lının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir. Taban ücretleri
tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylık taban ücreti üzerinden belirlenir.

(2) Taban ücret tarifesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.
Taban ücrete uyma zorunluluğu
MADDE 37 – (1) Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında

turist rehberliği hizmeti sunamaz. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli
turist rehberliği hizmetleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
protokol gereği ağırladıkları konuklar,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek
ve vakıflar ile resmi ve özel öğretim kurumları tarafından veya engelliler için bedelsiz ve tam
sponsor desteği olmadan düzenlenen ve gelir getirmeyen geziler.

(2) Taban ücret altında turist rehberliği hizmeti almak isteyen bu maddenin birinci fık-
rası kapsamındaki kuruluşlar, taleplerini gezinin başlayacağı yerdeki yetkili odaya, taban ücret
altında turist rehberliği hizmeti sunmayı kabul eden turist rehberi ise taban ücretin altında turist
rehberliği hizmeti almak isteyen kamu kurum ve kuruluşunun talep yazısı ile birlikte durumu
kayıtlı olduğu odaya bildirmek zorundadır.

Sözleşme yapma zorunluluğu
MADDE 38 – (1) Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist

rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Sözleşme seyahat acentası ile turist rehberi ara-
sında veya doğrudan turist rehberi ile turist/turistler arasında hizmet vermeye başlamadan önce
yapılır. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve geçerli mazeretleri sona erdiği tarihten itibaren
en geç yedi gün içinde yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve ben-
zeri yollarla sözleşme yapılabilir.

(2) Sözleşmede, turist rehberinin ruhsatname ve oda sicil numaraları ile acentanın isim,
acenta belge ve vergi numarasının, tebligat adreslerinin, sözleşme konusu turun çalışma dilinin,
tur güzergâhının, grup milliyeti ve gruptaki turist sayısının; tur programı ile taban ücret tarifesinde
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ilan edilen ücrete uygun olarak hesap edilen toplam ücretin, düzenleme tarihinin ve tarafların
ıslak imzalarının bulunması, kamu yararına yapılacak turlarda sözleşmenin acenta kısmına
ilgili kamu kurumunun bilgilerinin yazılı ve yetkili imzasının olması zorunludur.

(3) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapılan belirli veya belirsiz süreli sözleşmelerde
ise, turist rehberinin ruhsatname ve oda sicil numaraları ile acentanın isim, acenta belge ve
vergi numarasının, tebligat adreslerinin ve taban ücret tarifesine uygun olarak belirlenen aylık
ücretin ve çalışma saatlerinin gösterilmesi zorunludur.

(4) Yapılan sözleşme üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası taraflara verilir. Söz-
leşme örnekleri Birlik tarafından hazırlanır ve resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgili kanun-
larda belirtilen hükümler saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin iki yıl süreyle saklanması ve her-
hangi bir denetleme/soruşturma durumunda turist rehberi tarafından ilgili makamlara sunulması
zorunludur. Sunulmayan sözleşme yapılmamış sayılır.

(5) Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist
rehberi, Birlik tarafından her bir fiil için ayrı ayrı olmak, Birlik bütçesine gelir kaydedilmek
ve üç günlük taban ücreti tutarından az olmamak üzere turun toplam süresine karşılık gelen ta-
ban ücreti kadar idari para cezasıyla cezalandırılır. Birlik bütçesine aktarılacak bu gelirler, oda-
ların ve Birliğin denetim giderlerinin karşılanabilmesi için kullanılır.

Rehberlikte uzmanlaşma eğitimi
MADDE 39 – (1) Turizm çeşitliliği dikkate alınarak, bölgelerine göre uzman turist reh-

beri yetiştirilmesi ve turist rehberlerinin çeşitli konularda eğitilmesi amacıyla, Bakanlığın gö-
zetim ve denetimi altında Birlik veya Birliğin uygun görüşü ile odalar tarafından ücretli veya
ücretsiz uzmanlık eğitimi programları düzenlenebilir. Birlik ve odalar bu konuda eğitim ver-
meye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yükseköğretim kurumlarıyla, konusunda uzman-
laşmış özel şahıslarla, diğer meslek kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

(2) Uzmanlaşma eğitim programına katılan ve eğitim sonucunda yapılan sınavlarda ba-
şarılı olan turist rehberlerine Birlik tarafından bir uzmanlık sertifikası verilir ve sicile işlenir.

(3) Uzmanlaşma eğitimi ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesleğin Korunması, Denetleme ve Disiplin İşlemleri

Mesleğin korunması
MADDE 40 – (1) Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur.
(2) Kanun kapsamı dışında hangi ad altında olursa olsun turist rehberliği niteliğinde

bir faaliyet yürütülmesine hak kazandıracak eğitim programları düzenlenemez veya belge ve-
rilemez. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Bakanlık tarafından fiilin ağırlığı ile süresi
dikkate alınarak beşbin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygu-
lanır. Bu fiillerin işlenmesi durumu mesleğe engel hâl oluşturur.

(3) Ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunanlar bu fiilin tekrarı hâ-
linde mesleğe kabul edilmez.

(4) İkinci fıkrada yasaklanan fiilleri işleyenler ile ruhsatname sahibi olmadan veya mes-
lekten geçici olarak men edilmiş veya çıkarılmış olmasına rağmen turist rehberliği hizmeti su-
nanlar, Birlik tarafından veya ilgili mülki idare amirlerince faaliyetten men edilir ve durum
Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

(5) Eylemsiz turist rehberlerinden turist rehberliği hizmeti sunanlar hakkında, Kanunun
7 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır.

(6) Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil
edilir. Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(7) Kanun hükümleri çerçevesinde Birlik tarafından verilen idari para cezaları Birlik
yönetim kurulu tarafından verilerek ilgilisine tebliğ edilir.
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Turist rehberliği hizmetlerinin denetimi
MADDE 41 – (1) Turist rehberliği hizmetleri ile ilgili olarak Kanunda öngörülen her

türlü denetim, Bakanlıkça yetkili kılınacak personel veya Genel Müdürlüğün talimatı ile İl Mü-
dürlüklerince yetkilendirilen personel veya meslek kuruluşları tarafından yapılır. Denetimlerde
işbirliği yapılması amacıyla ihtiyaç duyulması veya TÜRSAB’ın talebi halinde TÜRSAB’dan
temsilci alınabilir. Meslek kuruluşları ve/veya TÜRSAB’ın katılımda bulunmadığı hallerde
Bakanlık görevlendireceği yetkililer eliyle de doğrudan denetim yapabilir. Meslek kuruluşları
tarafından yapılan denetimlerde de iş birliği yapılması amacıyla ihtiyaç duyulması veya TÜRSAB’ın
talebi hâlinde TÜRSAB ve İl Müdürlüklerinden temsilci alınabilir. Denetimlerin meslek kuru-
luşları ile işbirliği çerçevesinde yapılması esastır. İl Müdürlüğü veya TÜRSAB’dan katılım ol-
madığı takdirde, Birlik tarafından yetkilendirilmiş iki denetmen marifetiyle turist rehberliği
hizmetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirilir. Bakanlık ve meslek kuruluşları gerek gördüğünde
kolluk güçlerinden yardım alır.

(2) Meslek kuruluşlarının denetimleri yönetim kurullarınca konusunda uzman kişiler
arasından görevlendirilen denetim elemanları tarafından yapılır. Denetime katılacak TÜRSAB
yetkilileri de TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından konusunda uzman kişiler arasından görev-
lendirilir. Denetim elemanlarının tümü için, denetim elemanı olduklarına ilişkin kimlik bilgi-
lerini içeren ve hangi meslek kuruluşunca görevlendirildiklerine ilişkin fotoğraflı tanıtım kartı
düzenlenir. Denetim elemanları bu kartlarını denetim sırasında görünür şekilde taşımak zorun-
dadır.

(3) Denetim elemanlarının eğitimi Birlik tarafından yapılır ve bağlı oldukları odalara
bildirilir.

(4) Denetim sırasında geçerli çalışma kartı, tur programı, sözleşme örneği, çalışma kar-
tında belirtilen dil veya dillerde, bölgesi dâhilinde hizmet verilip verilmediği, turist rehberliği
hizmetinin Kanuna, bu Yönetmeliğe, meslek etik ilkeleri ile Bakanlığın kültür ve turizm poli-
tikalarına uygun sunulup sunulmadığı incelenir. Denetimlerde tespit edilen konular düzenle-
necek tutanak ile belirlenir ve denetim elemanları tarafından imzalanır.

(5) Bakanlık veya İl Müdürlükleri yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirilen dene-
timlerde dördüncü fıkradaki hususlar ile birlikte tespit edilen ilgili diğer mevzuata aykırı du-
rumlar da Bakanlık veya İl Müdürlükleri yetkililerince ayrı bir tutanağa bağlanır. Turist reh-
berliği ile ilgili denetimlerde Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanacak tutanaklar Bakanlık
adına İl Müdürlükleri tarafından yürütülür. Bakanlık veya İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından
turist rehberlerinin denetimine ilişkin tutulan tutanağın bir örneği Birlik tarafından görevlen-
dirilmiş denetim görevlisine verilir.

(6) Denetim sırasında denetim görevlilerine her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi
zorunludur.

(7) Denetim faaliyetleri seyahat acentalığı faaliyetini, turist rehberliği hizmetini veya
hizmeti alanları rahatsız edecek şekilde yapılamaz.

(8) Bakanlık veya İl Müdürlükleri yetkililerinin de katılımları ile gerçekleştirilen turist
rehberliği hizmetlerine yönelik yapılan denetimlerde;

a) İşletme belgeli seyahat acentalarının, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acen-
taları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa aykırı fiillerinin tespiti halinde düzenlenecek tu-
tanaklara, aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca uygulanacak cezai işlemler hazırlanacak ra-
por ile birlikte denetimi gerçekleştirenler tarafından,

b) İşletme belgesi olmaksızın seyahat acentacılığı faaliyeti gösterdiği tespit edilen kişi
ve kuruluşlar hakkında düzenlenen tutanaklara, 1618 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca
uygulanacak cezai işlemler denetimin yapıldığı yerin en büyük mülki amirince,

c) Diğer hususların tespit edildiği tutanaklara ilişkin işlemler ilgili kurum ve kuruluş-
larca,

yerine getirilir.
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(9) 1618 sayılı Kanuna aykırı fiillerin tutanaklara işlenebilmesi için, denetimlerde Ba-
kanlık veya İl Müdürlüğü temsilcisinin bulunması esastır.

(10) Meslek kuruluşu tarafından yapılan denetimlere, İl Müdürlüğü görevlilerinin ka-
tılımının sağlanması için her ayın son haftasında bir sonraki ayın denetim programı bildirilir;
TÜRSAB denetmenlerinin de denetimlere katılımının sağlanması için en az iki gün öncesinden
yazılı bilgi verilir.

(11) Tutanaklar otokopili ve seri numaralı olarak üç nüshadır.
(12) Hakkında tutanak tutulan şahsın imza atması şartı ile tutanağın bir örneği ilgiliye

verilebilir. 
(13) Tutanak eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulur. 
(14) Denetim görevlileri bölümüne denetimi yapan görevlilerin adı, soyadı, görevli ol-

duğu kurum ile unvanı yazılır ve imzalanır. 
(15) Tutanağın iptal edilmesi halinde denetim tutanağının üzerine “İPTAL” yazılır ve

denetim tutanağı denetime katılan görevliler tarafından imzalanır ve koçandan koparılmaz. 
(16) Denetim görevlileri denetim sonunda tespitlerini bir rapor ile en geç yedi gün içe-

risinde Oda başkanının onayına, Oda başkanı ise onbeş gün içinde resmi yazı ekinde Birliğe
sunar.

(17) Bakanlıkça yapılan denetimlerde, turist rehberiyle ilgili disiplin cezası gerektiren
hallerde tutulan tutanaklar işlem yapılmak üzere ilgili Birliğe gönderilir.

(18) Denetimlerde, Birlik tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan tutanak ör-
nekleri kullanılır.

Disiplin kurulu
MADDE 42 – (1) Birlik disiplin kurulu, turist rehberlerinin disiplin işlemlerini Kanun,

bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür. Di-
siplin cezası verme yetkisi, disiplin kuruluna aittir. Disiplin kurulu ancak kendisine bağlı olan
oda üyesi turist rehberleri hakkında karar alır. Birlik disiplin kurulu, aday olan veya genel kurul
üyelerince aday gösterilen genel kurul üyeleri arasından üç asıl ve iki yedek, genel kurul üye-
lerince aday gösterilen avukat veya hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından iki asıl ve bir
yedek olmak üzere Birlik genel kurulunca üç yıl için seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Asıl üyelerin üyelik sıfatını yitirdiği hâllerde yedek üyeler seçilme usulüne göre seçilme sıraları
esas alınarak asıl üye sıfatını kazanır. Disiplin kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve
başkan yardımcısı seçer.

(2) Birlik disiplin kurulu iş yoğunluğuna göre ve her durumda en geç üç ayda bir top-
lanır. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan yardımcısı disiplin kuruluna başkanlık eder. Di-
siplin kurulu, başkanın yazılı, faks veya elektronik posta yoluyla çağrısı üzerine olağanüstü de
toplanabilir.

(3) Birlik disiplin kurulu gündemli veya gündemsiz toplanabilir. Gündemli toplantılar-
da, toplantı çağrısı gündem belirtilerek yapılır. Birlik disiplin kurulu toplantıya katılan üyelerin
talep etmesi halinde, gündemde bulunmayan konuları da görüşüp karara bağlayabilir. Toplan-
tıda görüşülen veya karara bağlanan hususlar, karar alınan hallerde kararın nisabı, karara ka-
tılmayan üyeler de belirtilerek tutanağa geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imza-
lanır.

(4) Birlik disiplin kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
(5) Birlik disiplin kurulu toplantıları, Birlik merkezinde veya disiplin kurulu başkanının

daveti ile Birlik merkezinin bulunduğu il dışında da yapılabilir.
(6) Disiplin kurulunun sekretarya hizmetleri Birlik tarafından yürütülür ve disiplin ku-

rulu karar defteri Birlik merkezinde muhafaza edilir.
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Disiplin soruşturmasına ilişkin esas ve usuller
MADDE 43 – (1) Oda üyeleri ile ilgili uyarma ve kınama cezasını gerektiren hâllerde,

üye olunan odanın yönetim kurulunun başvurusu üzerine; meslekten geçici men ve meslekten
çıkarma cezasını gerektiren hâller ile oda ve Birlik organlarının üyelerinin fiillerinde ise Birlik
yönetim kurulunun veya oda yönetim kurulunun başvurusu üzerine Birlik disiplin kurulu tara-
fından disiplin soruşturması başlatılır. Fiilin Birliğe bildirilmesinden itibaren en geç bir yıl
içinde disiplin soruşturması sonuçlandırılır.

(2) Turist rehberleri hakkında yapılacak disiplin soruşturmasında aşağıda belirtilen usul
ve esaslar uygulanır:

a) Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli
başvuru sahibinden alınır. Bakanlık, Birlik ve Birlik mensubu odalardan gelen kendi namlarına
başvurular ile denetim tutanakları bu bedelden muaftırlar.

b) Turist rehberliği faaliyetini icra ederken uyarma ve kınama cezasını gerektiren hal-
lerde bulunduğu tespit edilen turist rehberine, Birlik disiplin kurulu tarafından, varsa delilleriyle
birlikte yazılı savunmada bulunması için on beş gün süre verildiği, aksi takdirde savunma hak-
kından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir. Savunma süresinin bittiğinin veya savunmanın verildi-
ğinin tespitini takiben Birlik disiplin kurulu, denetleme raporunu, varsa diğer delilleri, ifade
tutanaklarını, verilmişse savunmayı en geç altı ay içinde inceler ve karara bağlar.

c) Meslekten men ve çıkarma cezasını gerektiren bir fiil veya halin tespit edilmesi du-
rumunda, Disiplin kurulu, ilk toplantısında durumu inceleyerek soruşturma gerekip gerekme-
diği konusunda karar alır. Soruşturma açılmasının reddine karar verilmesi halinde alınan karar
müracaat makamı, kişi ve kuruluşlara bildirilir. Soruşturma açılmasına karar verildiği hallerde,
Disiplin kurulu bir soruşturmacı belirleyebilir veya soruşturmayı kurul olarak gerçekleştirebilir.

ç) Meslekten men ve çıkarma cezasını gerektiren hallerde bulunduğu tespit edilen turist
rehberine, disiplin kurulu veya soruşturmacı tarafından, varsa delilleriyle birlikte yazılı savun-
mada bulunması için onbeş gün süre verildiği, aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiş
sayılacağı bildirilir. Disiplin kurulu veya soruşturmacı, savunma isteme yazısını, soruşturma
açılmasına karar verildiği ya da kendisine görevin tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün
içinde ilgiliye bildirir. Savunma talep yazısı ekinde, soruşturma konusu ile ilgili ve gizlilik
kaydı taşımayan belge örnekleri de verilir.

(3) Disiplin kurulu veya soruşturmacı, hakkında soruşturma yaptığı kişiyi ve konuyla
ilgili diğer kişileri sözlü olarak da dinleyebilir. Sözlü olarak alınan bilgiler bir tutanağa bağlanır
ve ilgiliye bu tutanak imzalattırılır.

(4) Soruşturmacı her türlü bilgi ve belgeyi topladıktan sonra, vardığı sonucu da belirten
bir rapor hazırlayarak en geç iki ay içinde Disiplin kuruluna sunar.

(5) Disiplin Kurulu, soruşturmacının sunduğu rapor ve belgeleri inceleyerek suçu sabit
görürse disiplin cezasını verir.

(6) Birlik disiplin kurulu veya görevlendirilen soruşturmacı tarafından ilgili kişi ve ma-
kamlardan istenen her türlü bilgi ve belgenin belirtilen süre içinde verilmesi zorunludur.

(7) Turist rehberleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve sonuçlandırılması ceza
yargılamasından bağımsızdır. Ceza yargılaması sonucunda verilecek hüküm disiplin cezası uy-
gulanmasına mani değildir.

Uyarma ve kınama cezaları
MADDE 44 – (1) Turist rehberlerine Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinde sayılan hallerde uyarma, aynı fıkranın (b) bendinde sayılan hallerde ise kınama cezası
verilir ve sicillerine işlenir.
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Meslekten geçici men cezası
MADDE 45 – (1) Turist rehberleri Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendinde belirtilen hallerde meslekten geçici olarak men edilir. Meslekten geçici men cezası
alan turist rehberi ceza süresince mesleğini icra edemez. İlgili maddede sayılan hallerden,

a) 1618 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak
üzere haklı veya zorunlu bir neden olmaksızın turun süre ve güzergâhının değiştirilmesi halinde
bir aydan üç aya kadar,

b) Yetkililerce yapılan denetimlerde bilgi vermekten kaçınılması veya seyahat acentalığı
niteliğinde faaliyette bulunulması halinde, bir aydan üç aya kadar,

c) Turizm meslek kuruluşlarına, yöneticilerine, çalışanlarına veya mesleğe karşı güven
ve itibarı zedeleyecek veya turizme zarar verecek nitelikte haksız söz ve davranışlarda bulu-
nulması halinde, dört aydan altı aya kadar,

ç) Kanuni istisnalar saklı olmak üzere mesleğin çalışma kartı alınmadan icra edilmesi
halinde, dört aydan altı aya kadar,

d) Gerçeğin gizlenmesi, yalan veya eksik bilgi verilmesi halinde, yedi aydan dokuz aya
kadar,

e) Çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında icra edilmesi halinde, yedi aydan
dokuz aya kadar,

f) Bölgesel turist rehberlerinin, bölgesi dışında turist rehberliği faaliyetinde bulunması
halinde, yedi aydan dokuz aya kadar,

g) Turist gruplarına veya turistik kuruluşlara kasıtlı olarak zarar verilmesi halinde, on
aydan bir yıla kadar,

ğ) Seçimlerin bu Kanuna ve bu Kanun uyarınca belirlenen kurallara uygun şekilde ya-
pılmasının engellenmesi halinde, on aydan bir yıla kadar,

h) Aynı yıl içinde iki kez kınama cezası alınması halinde, bir aydan üç aya kadar 
süreler ile meslekten geçici men cezası uygulanır.
(2) Meslekten geçici men cezası alan turist rehberleri, disiplin kurulu kararının kendi-

lerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde çalışma kartlarını bağlı bulundukları
odaya teslim ederler. İlgili oda tarafından çalışma kartı teslim belgesi hazırlanır ve neticesi ge-
cikmeksizin Birliğe bildirilir. Turist rehberlerinin almış oldukları disiplin cezaları sicillerine
işlenir.

(3) Meslekten geçici men cezası alanlara ilişkin bilgiler, Birlik tarafından gecikmeksizin
Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirilir.

Meslekten çıkarma
MADDE 46 – (1) Turist rehberleri, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)

bendinde belirtilen hallerde Birlik disiplin kurulunca meslekten çıkarılır.
(2) Meslekten çıkarma cezası alanlara ilişkin bilgiler Birlik tarafından gecikmeksizin

Bakanlığa, TÜRSAB’a ve turist rehberinin kayıtlı olduğu odaya bildirilir. Oda, disiplin kurulu
kararını yedi gün içerisinde meslekten çıkarılan turist rehberlerine tebliğ eder. Meslekten çı-
karılan turist rehberi de en geç on gün içinde çalışma kartını odaya iade etmek zorundadır. Ça-
lışma kartı iptal edilenler Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Meslekten çıkarılan turist rehberlerinin ruhsatnamelerinin Bakanlığa iadesi hakkında
24 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Disiplin kurulu kararlarının tebliği
MADDE 47 – (1) Disiplin kurulu kararları turist rehberinin kayıtlı bulunduğu odaya

gönderilir. Kararın ilgili odaya ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde oda tarafından turist
rehberine tebliğ edilir ve hazırlanan tebliğ belgesi Birliğe gönderilir.
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Disiplin cezalarına itiraz
MADDE 48 – (1) Turist rehberleri, uyarma ve kınama cezalarına karşı kararın tebliğ

tarihinden itibaren on beş gün içinde disiplin kurulu başkanlığına itiraz edebilir. Turist rehber-
leri, disiplin kuruluna itiraz edilmeyen uyarma ve kınama cezaları ile itiraz üzerine alınan ka-
rarlar, meslekten geçici men cezaları ve meslekten çıkarma cezalarına karşı altmış gün içinde
idari yargı yoluna başvurabilirler.

Tebligat ve ceza zamanaşımı
MADDE 49 – (1) Savunma vermeye ve tanıklık yapmaya davet yazıları ile ceza karar-

ları, ilgili kişilere iadeli taahhütlü olarak yapılır.
(2) Her ne sebeple olursa olsun fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde işlem ya-

pılmaması halinde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Ancak, aynı fiil görülmekte olan
bir davaya konu ise iki yıllık süre yargı kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Meslek Kuruluşları

Meslek kuruluşlarının teşekkülü
MADDE 50 – (1) Odalar ve odaların üst kuruluşu olan Birlik, Kanunda ve bu Yönet-

melikte belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulan tüzel kişiliğe sahip
ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

(2) Kanun hükümleri dışında ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışında
meslek kuruluşu kurulamaz.

(3) Meslek kuruluşları yetkili oldukları il veya coğrafi bölge dışında faaliyette buluna-
maz.

Odaların yetki çevreleri
MADDE 51 – (1) Turist rehberlerinin, yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş oda-

lardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine
üye olmaları zorunludur. Ancak daha sonra oda olmayan ilde oda kurulduğu veya yerleşim yer-
leri değişmesi halinde turist rehberlerinin yerleşim yerlerinin bulunduğu odaya nakil olmaları
gerekir.

(2) Hangi odaların hangi illerdeki turist rehberlerini üye olarak kaydedebilecekleri Ba-
kanlıkça belirlenerek meslek kuruluşlarına bildirilir ve resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamazlar.
(4) Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince ruhsatname almaya hak kazananların,

ruhsatnameyi aldıkları tarihten itibaren en geç yüz seksen gün içinde odaya üye olmaları zo-
runludur.

(5) Odaların yetki çevresi coğrafi olarak yakın iller ve çalışma bölgesi dikkate alınarak
Bakanlık tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinden ilan edilir.

Odaların kurulması ve kapatılması
MADDE 52 – (1) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliğe sahip

ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan oda kurulabilir.
(2) Odaların merkezleri kuruldukları ildir. Aynı ilde birden fazla oda kurulabilir.
(3) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince oda kuruluş başvurusu, oda ku-

rulmasını talep eden turist rehberlerinin, odanın kurulacağı ili belirten imzalı dilekçesiyle va-
liliğe yapılır. Dilekçeye, başvuran turist rehberlerinin T.C. kimlik numaraları ve ruhsatnamelerin
onaylı birer örneği ile adli sicil kayıt beyanları eklenir. Valilik, başvuruyu ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde inceleyerek, görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderir. Bakanlık, valiliğin
talebi üzerine oda kurulduğuna dair bir belge düzenleyerek, kurulan odaya teslim edilmek üzere
valiliğe gönderir. Oda kuruluşu tamamlandığında üye olunmak istenen birliğe müracaat edilir.
Oda kuruluş koşullarını taşımayan başvurular reddedilir.
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(4) Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri saklı olmak üzere; ku-
ruluş belgesi alınmadan oda faaliyete geçirilemez. Oda kuruluşu, Bakanlığın ve bağlı olunan
Birliğin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

(5) Bir ilde oda kurulması halinde, varsa o ilde kurulu başka bir odaya kayıtlı olup ku-
ruluş başvurusu yapmış olanlar ile o ilin yetki çevresinde bulunduğu odaya kayıtlı olanların
meslek sicilleri, yerleşim yeri koşulunun yerine gelmiş olması kaydıyla yeni odaya ve bağlı
olduğu birliğe devredilir. Devredilen sicillerin birer nüshası devreden odanın arşivinde saklanır.

(6) Üye sayısı ellinin veya il bazında kayıtlı olan toplam turist rehberi sayısının en az
yüzde yirmisinin altına düşen odalar, bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren altı aylık süre
sonunda da devam etmesi hâlinde; iki mali yıl üst üste bilançosu menfi bakiye veren odalar ise
ikinci bilançonun açıklanmasını müteakiben ilgili Birlik yönetim kurulunun kararıyla kapatı-
larak tasfiye edilir ve tasfiye sonucunda kalan malvarlığı ilgili birliğe devredilir.

(7) Kanun hükümleri uyarınca odaların kapatılması halinde, ilgili oda en geç onbeş gün
içinde Bakanlığa ve Birliğe bildirimde bulunmak zorundadır. Bakanlık kapatılan odaya üye
turist rehberlerinin durumlarını değerlendirir ve üye olacakları odayı belirler.

Bölgesel odaların kurulması
MADDE 53 – (1) Oda olmayan illerde, yerleşim yeri bölgesel odanın yetki çevresindeki

illerde olan en az elli turist rehberinin oda merkezinin bulunacağı ili belirten başvurusu üzerine
Bakanlık tarafından tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan bölgesel
odalar kurulabilir.

(2) Bölgesel oda kuruluş başvurusu, oda olmayan illerde yerleşim yeri bölgesel odanın
yetki çevresindeki illerde olan en az elli turist rehberinin odanın kurulacağı veya merkezinin
bulunacağı ili belirten imzalı dilekçesiyle Bakanlığa yapılır. Başvuruda bulunan turist rehber-
lerinin T.C. kimlik numaraları ve ruhsatnamelerinin onaylı birer örnekleri ile adli sicil belgeleri
eklenir. Bakanlık başvuruyu inceler ve uygun gördüğü takdirde bölgesel oda kurulduğuna dair
bir belge düzenleyerek, kurulan odaya teslim edilmek üzere bölgesel oda merkezinin bulunduğu
valiliğe gönderir.

(3) Bölgesel odalar, odalar hakkındaki hükümlere tabidir.
Temsilcilikler
MADDE 54 – (1) Birlik yönetim kurulu, oda bulunmayan illerde temsilcilik açabilir

veya talepleri hâlinde odalara temsilcilik açma yetkisi verebilir.
(2) Temsilciliklerin yürüteceği iş ve hizmetler ile temsil yetkileri Birlik yönetim kurulu

tarafından belirlenir.
Meslek kuruluşlarının görev ve yetkileri ile genel faaliyet esasları
MADDE 55 – (1) Meslek kuruluşları, Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında

belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Birlik organlarının işleyişine ilişkin Bakanlıkça yapılan işlemler
MADDE 56 – (1) Olağan genel kurul toplantısını zamanında yapmayan birliğin genel

kurul işlemleri, Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve
görevlendirmeyi izleyen iki ay içerisinde olağan genel kurul yapılır.

(2) Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Birlik yönetim kuru-
lunun Birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmaması veya haklı nedenlerle çağıra-
maması halinde, Birlik yönetim kurulu bu durumu en geç on gün içinde Bakanlığa yazılı olarak
bildirir. Bu halde olağanüstü toplantıya ilişkin işlem ve faaliyetler, Bakanlık tarafından görev-
lendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeyi izleyen bir ay içinde ola-
ğanüstü genel kurul yapılır.
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(3) Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi kapsamında Birlik yönetim
kurulu asıl veya yedek üyelerinin, kurulun karar sayısının altına düşmesi sonucunu doğuracak
şekilde istifası halinde; durum Birlik tarafından en geç on gün içinde Bakanlığa yazılı olarak
bildirilir. Bu halde üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar Birlik, Bakanlık tarafından görev-
lendirilecek üç kişilik kurul tarafından yönetilir.

(4) Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendi kapsamında Birlik
denetim kurulu asıl veya yedek üyelerinin, kurulun karar yeter sayısının altına düşmesi sonu-
cunu doğuracak şekilde istifası halinde; durum Birlik tarafından en geç on gün içinde Bakanlığa
yazılı olarak bildirilir. Bu halde ilk genel kurul toplantısına kadar Bakanlık tarafından bir de-
netçi görevlendirilir.

Meslek kuruluşlarının gelir ve giderleri
MADDE 57 – (1) Meslek kuruluşları gelir ve giderlerini Kanunun 11 inci maddesi çer-

çevesinde uygular.
Aidatlar
MADDE 58 – (1) Yıllık aidat miktarları ile aidat alınmayacak hâller Birlik yönetim

kurulu tarafından belirlenir.
(2) Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri yıllık aidat, aylık asgari ücretin brüt tuta-

rının yüzde yirmisinden fazla olamaz.
(3) Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri ora-

nında aidat öder.
(4) Oda aidatının ilki Ocak ayı sonuna kadar, ikincisi Haziran ayı sonuna kadar iki eşit

taksit olmak üzere kayıtlı olunan odaya ödenir. İsteyen üyeler oda aidatlarını herhangi bir in-
dirim talep etmeksizin tek seferde de Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilir.

(5) Birliğin, üye odaların gelirlerinden elde edeceği Birlik payı, elde edildikleri takvim
yılını takip eden yıl içinde iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit Mart ayı sonu, ikinci taksit ise Eylül
ayı sonuna kadar ödenmek zorundadır. İsteyen üye odalar Birlik paylarını herhangi bir indirim
talep etmeksizin tek seferde de Mart ayı sonuna kadar ödeyebilir.

(6) Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre
tahsil edilir.

(7) Nakil yaptıran turist rehberlerinin, nakil oldukları odaya ilgili dönem aidatlarını
ödediklerini belgelemeleri halinde, aynı döneme ilişkin mükerrer aidat talep edilmeksizin oda
kayıtları yapılır.

Odaların organları ve oluşumu
MADDE 59 – (1) Odaların organları ve oluşumu Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca

belirlenir.
Birliğin organları ve oluşumu
MADDE 60 – (1) Birliğin organları ve oluşumu Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca

belirlenir.
Organ üyeliklerine ilişkin ortak hükümler
MADDE 61 – (1) Meslek kuruluşu organlarına seçilenlerin organ üyeliği, oda üyeliği-

nin veya turist rehberi sıfatının kaybedilmesi hâlinde sona erer.
(2) Turist rehberleri, odaların yönetim ve denetim; Birliğin ise yönetim, denetim ve di-

siplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler.
(3) Organ üyeleri; organ üyeliklerine seçim dışında, kendilerini, eşlerini veya üçüncü

dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara katı-
lamaz ve oy kullanamazlar. Bu hâllerde toplantı çoğunluğu sağlanamazsa yedek üyeler sırasıyla
davet edilerek toplantı çoğunluğu sağlanır.

(4) Birlik başkanı seçilen oda başkanı, oda başkanlığı sıfatını yitirir.
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Seçimler
MADDE 62 – (1) Organ üyelerinin seçimleri gizli oyla ve yargı gözetimi altında yapılır.
(2) Genel kurullarca yapılan seçimler Kanunun 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrası

uyarınca aşağıdaki usul ve esaslarla yürütülür:
a) Genel kurullar tarafından seçim yapılan hâllerde, genel kurula katılma hakkına sahip

olanları gösteren liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde
yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı, yönetim kurulu kararı, genel kurula
katılacak üyeleri gösterir (sıra no, oda sicil no, T.C. kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, do-
ğum yeri ve tarihi bilgilerini içeren) liste ilgili yönetim kurulu tarafından üç nüsha olarak ve
toplantı tarihinden en az otuz gün önce, ilgili meslek kuruluşunun merkezinin bulunduğu yer
ilçe seçim kurulu başkanlığına sunulur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu
takdirde görevli ilçe seçim kurulu, il seçim kurulunca belirlenir. İlçe seçim kurulu başkanlığı,
gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamam-
lattırdıktan sonra genel kurula katılma hakkına sahip olanları belirleyen listeyi başvuru tarihini
izleyen on gün içinde onaylar. Bu süre içinde onay verilmemesi hâlinde sunulan liste kesinleş-
miş sayılır. Onaylanan veya kesinleşmiş sayılan liste, ilgisine göre Birlik veya odanın merke-
zindeki ilan tahtasında ve elektronik ortamda yedi gün süreyle ilan edilir. Birlik genel kurulları
tarafından seçim yapıldığı takdirde aynı süre içinde odalara yazılı bildirim yapılır. İlan süresini
veya yazılı bildirim hâlinde bildirimi izleyen üç gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazlar ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve en geç yedi gün içinde kesin olarak karara
bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler seçimin yapılacağı meslek kuruluşuna gönderilir. İlçe
seçim kurulu, kesinleşen listelerle Birlikte, yüzden fazla üyenin bulunduğu hallerde en az yüz
en fazla yedi yüz elli üye için bir sandık olmak üzere belirlediği sandık sayısı ile her bir sandıkta
oy kullanacak üyeleri meslek kuruluşuna bildirir.

b) Seçimler, ilçe seçim kurulu başkanı veya ilçe seçim kurulunun hakim üyeleri arasında
belirleyeceği seçim yöneticisinin yönetim ve denetimi altında yapılır.

c) İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim, kamu görevlileri arasından bir başkan ile iki üye-
den oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirlenir. Seçim
sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu,
seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli
olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

ç) Sandık Kurulu başkan ve üyeleri görevlerine başlamadan önce 26/4/1961 tarihli ve
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca and
içerler.

d) Oy sandıkları ve sandık mühürleri seçim kurulu başkanlığı tarafından karşılanır. Se-
çim Kurulu Başkanının gerekli gördüğü diğer seçim araç ve gereçleri ilgili meslek kuruluşu
tarafından temin edilir. Oy sandıkları Sandık Kurulu başkanı tarafından denetlenerek, mühür
bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir.

e) Seçilme yeterliliği olan her üyenin seçimlerde aday olma hakkı vardır. Adaylık baş-
vurusu yazılı olarak yapılır.

f) Genel Kurullarda adaylık başvurusu, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip
üyeden ibaret divan oluştuktan sonra divan kurulunun belirlediği süre içerisinde kabul edilir.
Divan başkanlığı, gündemin 'seçimler' maddesine gelmeden veya daha önce aday başvuruları-
nın en son ne zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvu-
ruları için sürenin dolduğunu, varsa bu başvuruların derhal yapılması gerektiğini tekrar duyurur
ve daha sonra yapılacak aday başvurularını işleme koyamayacağını ilan eder. Divan kurulu,
adayların seçilme yeterliliğine sahip olup olmadıklarını denetler, seçilme yeterliliğine sahip
olmayanlar var ise işleme almaz, işleme alamama gerekçesini ilgili adaylara veya genel kurula
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açıklar. Divan, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle kongre genel
kurulunun bilgisine sunar. Seçilme yeterliliğine sahip olanlar alfabetik olarak sıralanır. Aday-
lıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları kesinleştirir. Kesinleşmiş ve al-
fabetik olarak sıralanan adaylar, okunmak suretiyle duyurulur. Divan tarafından onaylı kesin-
leşmiş aday listesi ise, hazır bulunan seçim kuruluna verilir. Aday listelerinin kesinleşmesi için
belirlenen süre içinde yapılacak yazılı çekilme beyanları, divanca kimlik tespiti ile tutanağa
geçirilir ve hazırlanacak kesinleşmiş aday listesi tutanağında belirtilir. Adaylıkların kesinleş-
mesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde
nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilen olursa, istifa etmiş sayılır. Oy pusulalarında aday
olanların adları alfabetik sıraya göre sıralanır. Oy pusulaları adayların adlarının sol yanına işaret
konacak kare şeklindeki kutulara yer verilmek suretiyle çoğaltılır, bir örneği divanca onaylanır
ve seçim kurulu görevlilerine verilir. Üye sayısınca çoğaltılan oy pusulaları ilçe seçim kurulu
mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar, pusulada yer alan adaylardan seçilecek üye
veya temsilcilik sayısınca adayın ismi yanındaki kutu işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy ver-
me işlemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan
meslek mensupları oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmî kuruluşlarca verilen re-
simli ve resmi nitelikteki belgeyle/kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki
yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy
verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen zarflara konulmak suretiyle kullanılır.
Seçilecek kişi sayısından fazla adayın işaretlendiği veya mühürsüz oy pusulası ve zarfla kul-
lanılan oylar geçersiz sayılır. Seçilecek kişi sayısından az işaretlenen oylar geçerli sayılır. Oyun
kimin tarafından kullanıldığı belli olacak imza, şekil ve işaret taşıyan oy pusulaları tümden ge-
çersiz sayılır. Seçilecek kişi sayısından fazla işaretlenen oy pusulalarında hangi organda fazla
işaretlenmiş ise sadece o organa verilmiş oy geçersiz, diğer organlar geçerli sayılır.

g) Divan kurulunca, talep eden başkan adaylarının otuz dakikadan fazla olmamak üzere
genel kurulda konuşma yapmalarına izin verilir.

ğ) (f) bendinde belirtilen işlemler ile (g) bendinde belirtilen konuşmalar tamamlandıktan
sonra oylamaya geçilir.

h) Oylamalar tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oylar sandık kurullarınca sayılır,
ardından her bir sandık için ayrı ayrı tasnif yapılarak, seçim sonuçları belirlenir. Sayım sıra-
sında, seçime katılan adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy adlarının hizalarına yazılır.
Adayların aldıkları oylar en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Asıl ve yedek üyelikler, aday-
ların aldıkları oy sayısına göre tahsis olunur. Sona kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit
olması hâlinde, bunların arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır.

ı) Seçime ilişkin olarak yapılan iş ve işlemler sandık kurulu görevlileri tarafından tuta-
nağa bağlanarak tutanak sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bu-
lunması halinde tutanaklar ile oylar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından birleştirilir. İlçe Seçim
Kurulu Başkanı olmadığı takdirde, birleştirme işlemi seçim müdürü veya sandık kurulunca da
yapılabilir.

i) Oy tasnif ve sayımı bitiminde seçim sonuçları sandık kurulunca açıklanır. Seçim so-
nuçları, seçimi izleyen iki iş günü içinde seçim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak ve seçim
tutanakları eklenerek meslek kuruluşuna bildirilir ve bildirimi izleyen gün içinde meslek ku-
ruluşunun merkezindeki ilan tahtasında ve resmi internet sitesinde iki gün süreyle ilan edilir.
İlan süresini izleyen iki gün içinde ilçe seçim kurulu başkanına itiraz edilebilir. İtirazlar ilçe
seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve en geç yedi gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

(3) Yönetim kurulunca seçim yapılan hâllerde, toplantıdan yedi gün önce seçimi yapan
meslek kuruluşunun merkezinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurulur. Yönetim
kurulu, seçimlerini, ilçe seçim kurulunca görevlendirilecek hakim gözetiminde yapar. Seçimler,
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başkan seçiminde aday olanlar; başkan yardımcısı seçiminde ise başkanın yazılı olarak gös-
terdiği adaylar arasından gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Seçim sonuçları tutanak ile tespit
edilir ve birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Seçimde görevli İlçe Seçim Kurulu başkanı hakim, sandık kurulu başkan ve üyeleri
ile seçim büro personeline 298 sayılı Kanuna göre Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen ücretler
ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, ilgili meslek kuruluşu tarafından karşılanır.

(5) Seçimler sırasında görevli hâkime, sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile diğer seçim
personeline karşı işlenen suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş suçlardan sayılır.

(6) Kanunda ve bu Yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanundaki,
6326 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümler uygulanır.

Genel kurulların görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri
MADDE 63 – (1) Meslek kuruluşları genel kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporun, bi-

lanço gelir ve gider hesaplarının okunup müzakere edilerek kabulü veya reddine, yönetim ku-
rulunun ibra edilip edilmemesine ve denetim kurulu raporunun okunarak kabul edilip edilme-
mesine ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmemesine karar vermek.

b) Yeni dönem çalışma programının ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan tahmini
bütçenin görüşülerek kabulüne veya reddine karar vermek.

c) İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması
veya üzerinde ipotek dâhil ayni hak tesis edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Sermaye şirketi, kooperatif veya vakıf kurma ya da kurulu bulunanlara katılma kararı
almak.

d) İş, işlem veya faaliyetleri nedeniyle hukuki veya cezai sorumluluğu tespit edilen or-
gan üyeleri hakkında dava açılmasına ve bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek.

e) Yönetim Kurulu tarafından sunulan hususları görüşüp karara bağlamak.
f) Olağan toplantılarda, katılanların beşte biri tarafından görüşülmesi, gündemden çı-

karılması veya gündeme alınması önerilen konuları gündeme almak, gündemden çıkarmak
veya görüşerek karara bağlamak.

g) Kanun, bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.
(2) Yeni kurulan odalar ile Birliğin ilk olağan genel kurul toplantıları hariç olmak üzere,

olağan genel kurul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine üç yılda bir
yapılır. Oda genel kurullarının olağan toplantıları Kasım veya Aralık ayında, Birlik genel ku-
rulunun olağan toplantıları ise Şubat veya Mart ayında yapılır. Olağan toplantı çağrısı, toplantı
tarihinden en az on beş gün önce meslek kuruluşunun resmi internet sitesinde, odalar için ayrıca
bağlı bulundukları Birliğin resmi internet sitesinde ve meslek kuruluşunun merkezindeki ilan
tahtasında ilk toplantının yer, tarih, saat ve gündemi ile ilk toplantıda toplantı çoğunluğu sağ-
lanamazsa en az bir hafta sonra olmak üzere ikinci toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat be-
lirtilerek duyurulur. Birlik, oda genel kurul toplantılarından en az yirmi bir gün önce bilgilen-
dirilir.

(3) Yeni kurulan odaların ve Birliğin ilk olağan genel kurul toplantıları, kuruluş tarih-
lerini izleyen üç ay içinde ve odalar için merkezin bulunduğu ilde, Birlikler için ise kuruluş
başvurusunda belirtilen ilde yapılır. Odaların ilk olağan genel kurul toplantısı ilgili Birlik tara-
fından belirlenecek olan üç oda üyesi, Birliğin ilk olağan genel kurul toplantısına ilişkin iş ve
işlemler ise kurucu odaların başkanlarından oluşan bir kurul tarafından yürütülür.

(4) Olağan genel kurul toplantısını zamanında yapmayan meslek kuruluşlarının genel
kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu Birlik, Birlikte ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek
üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeyi izleyen iki ay içinde olağan genel
kurul yapılır.
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(5) Genel kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğuyla karar alır. Olağan genel kurul çağrılarında ilk toplantıda salt çoğunluk sağ-
lanamazsa ayrıca çağrı yapılmaksızın ve çoğunluk aranmaksızın, önceden belirlenen tarihte
ikinci toplantı yapılır.

(6) Genel kurul, genel kurul üyelerinin dörtte birinin noter onaylı yazılı başvurusu üze-
rine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantıda çağrıda
belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Olağanüstü toplantıyla ilgili
her türlü işlem ve faaliyetler yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine
getirmemesi veya haklı nedenlerle yerine getirememesi hâlinde bu işlem ve faaliyetler odalarda
Birlik yönetim kurulu tarafından, Birlikte ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik
kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeyi izleyen bir ay içinde olağanüstü genel kurul ya-
pılır. Mevzuat uyarınca seçim yapılmasının gerektiği haller hariç olmak üzere, olağanüstü genel
kurul toplantıları için ikinci toplantı tarihi belirlenmez ve toplantıda üye sayısının salt çoğun-
luğu sağlanamazsa olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(7) Genel kurul toplantıları meslek kuruluşunun merkezinin bulunduğu ilde yapılır.
(8) Oda genel kurul toplantılarında bağlı olunan birliğin yönetim kurulu tarafından bir

gözlemci görevlendirilir.
(9) Genel kurulun açılışı, meslek kuruluşunun başkanı veya belirlediği başkan yardım-

cısı veya yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır. Ardından hazır bulunan genel kurul üyeleri
divan kurulu seçimini yapar. Hazır bulunan genel kurul üyeleri divan kurulu için aday olabilirler
veya hazır bulunan genel kurul üyeleri arasından aday gösterebilirler. Divan kurulu seçimine
ilişkin iş ve işlemler meslek kuruluşunun başkanı veya belirlediği başkan yardımcısı veya yö-
netim kurulu üyesi tarafından yürütülür ve tutanağa geçirilir. Seçimlere ilişkin hükümler saklı
olmak üzere; toplantının yönetimi divan kurulu tarafından yürütülür ve yapılan iş ve işlemler
tutanağa geçirilerek imzalanır. Divan kurulu toplantı için toplantıya katılan genel kurul üyelerini
kimlik denetimi yaparak ve üye listesine imza alarak tespit eder. Olağan genel kurul ilk top-
lantısında üye tamsayısının çoğunluğunun bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gündemdeki
diğer maddelere geçilir, üye tamsayısının çoğunluğunun bulunmadığı hallerde toplantı yapıla-
maz.

(10) Genel kurul toplantılarına ilgili meslek kuruluşunun organlarını üyeleri ile seçim-
lerde görevli kişiler dışında sadece devlet protokolü listesinde bulunanlar ile ilgili meslek ku-
ruluşunun yönetim kurulu tarafından davet edilenler katılabilir. Genel kurul üyeleri dışındakiler
konuk olarak kabul edilirler ve görevlerinin gerektirdiği haller ile yönetim kurulu tarafından
önceden karara bağlanan açılış konuşmaları dışında söz alamaz ve konuşma yapamazlar.

Yönetim kurullarının görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri
MADDE 64 – (1) Meslek kuruluşlarının yönetim kurullarının görev ve yetkileri şun-

lardır:
a) Genel kurul kararlarının gereğini yerine getirmek.
b) Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.
c) Yıllık bilanço, faaliyet raporu ve tahmini bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.
ç) Bütçe içinde ödenek aktarmak.
d) Gerekli hâllerde başkanın teklifi üzerine sınırları açıkça belirtilmek kaydıyla meslek

kuruluşunu münferit olarak temsil edecek üyeleri yetkilendirmek.
e) Genel kurulun verdiği yetki dâhilinde taşınmazlara ilişkin alım, satım, ipotek dâhil

ayni hak tesisi ve mülkiyete ilişkin benzeri işlemleri yapmak.
f) Faaliyetler için gereksinim duyulan taşınmazları kiralamak ve gerekli hâllerde kira

sözleşmesini feshetmek.
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g) Faaliyetler için gereksinim duyulan taşınırları satın almak veya kiralamak, mevcutları
satmak veya kiralamak.

ğ) Üyelik işlemlerini denetlemek.
h) Üyelerin mesleki faaliyetlerini denetlemek ve tüketici şikayetlerini değerlendirmek.
ı) Sosyal tesisler kurmak ve işletmek.
i) Kanun, bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.
j) Kanun, bu Yönetmelik ve diğer mevzuatta verilen görevleri zamanında yerine getir-

meyen veya bu görevleri yerine getirirken meslek kuruluşunu zarara uğratan meslek kuruluş-
larının başkanları ile yönetim kurulu üyeleri hakkında görevini kötüye kullanmaktan dolayı
adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunmak ve zararın sorumlulukları ölçüsünde bu ki-
şilerden tahsil edilmesini sağlamak.

(2) Yönetim kurulları en az ayda bir kez toplanır. Olağan toplantılar yönetim kurulunca
belirlenen tarihlerde yapılır. Bunun dışında yönetim kurulu başkanın çağrısı üzerine toplanır.
Başkan toplantı çağrısını yazılı, faks veya elektronik posta yoluyla yapabilir.

(3) Yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
(4) Yönetim kurulları gündemli veya gündemsiz toplanabilir. Gündemli toplantılarda

toplantı gündemi yazılı, faks veya elektronik postayla bildirilir. Yönetim kurulu gündemde bu-
lunmayan konuları da görüşüp karara bağlayabilir. Karara bağlanan hususlar ile kararın oybir-
liğiyle mi, salt çoğunlukla mı alındığı karara katılmayan üyeler de belirtilerek tutanağa geçirilir
ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(5) Yönetim kurulu toplantıları ilgili meslek kuruluşunun merkezinde veya başkanın
önerisiyle başka bir yerde de yapılabilir.

(6) Yönetim kurulu tutanakları, her yıl Ocak ayından itibaren başlamak üzere sayı, tarih,
toplantı yeri, toplantıya katılanlar ile katılmayanların mazeretleri belirtilerek her bir toplantı
için ayrı ayrı düzenlenir.

Denetim kurullarının görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri
MADDE 65 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca denetim

kurulları en az ayda bir toplanır ve yaptıkları denetim sonuçlarını üç ayda bir yönetim kuruluna
ve dönem sonunda da genel kurula rapor hâlinde sunar. Aylık olağan toplantılar denetim kuru-
lunca belirlenen tarihlerde yapılır. Bunun dışında denetim kurulu başkanın çağrısı üzerine top-
lanabilir. Başkan toplantı çağrısını yazılı, faks veya elektronik posta yoluyla yapabilir.

(2) Denetim kurulları gündemli veya gündemsiz toplanabilir. Gündemli toplantılarda
toplantı gündemi belirtilerek yazılı, faks veya elektronik postayla yapılır. Denetim kurulu, gün-
demde bulunmayan konuları da görüşüp karara bağlayabilir. Toplantıda görüşülen veya karara
bağlanan hususlar, karar alınan hallerde kararın oybirliğiyle mi, oyçokluğuyla mı alındığı karara
katılmayan üyeler de belirtilerek tutanağa geçirilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafın-
dan imzalanır.

(3) Oda denetim kurulu toplantıları oda merkezinde yapılır. Birlik denetim kurulu top-
lantıları ise Birlik merkezinde veya Denetim Kurulu başkanının önerisiyle gerekli bilgi ve bel-
gelerin kendisine ulaştırılması neticesinde uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir.

(4) Denetim kurulları, olağan genel kurul toplantısından en az bir ay öncesinde ve baş-
kanın uygun göreceği diğer tarihlerde denetim yapar.

(5) Yapılan her denetim sonucunda bir denetim raporu düzenlenir. Denetim raporu sa-
dece hukuka ve mali kurallara uygunluk hususlarında oy çokluğuyla düzenlenir, muhalif üyeler
gerekçelerini rapora eklemek zorundadır. Denetim raporları genel kurul toplantısından en az
bir hafta önce genel kurul üyelerinin incelemesine sunulur ve genel kurulda okunur.
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(6) Beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla denetim kurulları oy çokluğuyla ala-
cakları kararlarla, hukuka ve mali kurallara uygunluğuna dair tereddüt duydukları hususları
yönetim kuruluna bildirir.

(7) Denetim kurullarının sekretarya hizmetleri ilgili meslek kuruluşu tarafından yürü-
tülür.

Aylık ücretler ve huzur hakları
MADDE 66 – (1) Meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Birlik

disiplin kurulu üyelerine ve oda ve Birlik başkanı ile başkan yardımcılarına ödenecek aylık
ücretler ve huzur hakları aşağıda belirtilen sınırları geçmemek ve bu sınırların yüzde ellisinin
altına düşmemek üzere ilgili meslek kuruluşunun genel kurulu tarafından belirlenir:

a) Yönetim Kurulu üyeleri için, odalarda aylık veya toplantı başına brüt asgari ücretin
1/3’ü, Birlikte aylık brüt asgari ücretin 1/2’si.

b) Oda ve Birlik başkanı için aylık ücret olarak, üye sayısı 500’ün altında olan odalarda
bir asgari ücret, 500 ilâ 1000 arasında olan odalarda asgari ücretin iki katı, 1000 ilâ 1500 ara-
sında olan odalarda asgari ücretin üç katı, 1500 ve üzerinde olan odalarda ise asgari ücretin
dört katı, Birlikte asgari ücretin altı katı.

c) Oda ve Birlik başkan yardımcıları için, birden fazla meslek kuruluşundan ücret alınan
hallerde toplam ücretin asgari ücretin üç katını aşmaması kaydıyla, başkan için belirlenen üc-
retin 1/3’ü.

ç) Denetim Kurulu üyeleri için, odalarda asgari ücretin 1/3’ü kadar aylık ücret veya
toplantı başına huzur hakkı, Birlikte asgari ücretin 1/2’si kadar aylık ücret veya toplantı başına
huzur hakkı.

d) Birlik disiplin kurulu üyelerine asgari ücretin 1/2’si kadar aylık ücret veya toplantı
başına huzur hakkı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ücretler ve huzur hakları, brüt asgari ücret üzerinden net
olarak ödenir. Aylık ücret alanlara ayrıca huzur hakkı ödenmez.

(3) Meslek kuruluşlarında çalışacak personelin ücretlerinin tespitinde meslek kurulu-
şunun yönetim kurulu yetkilidir.

(4) Birliğin yönetim, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak kurul üyelerinin
ulaşım, konaklama ve diğer zaruri giderleri Birlik tarafından, genel kurula katılacak delegelerin
ulaşım giderleri odalar, konaklama ve diğer zaruri giderleri ise Birlik tarafından karşılanır.

Denetim ve gözetim
MADDE 67 – (1) Bakanlık görevlendirilecek yetkili personel eliyle meslek kuruluşla-

rının her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleme yetkisini haizdir.
(2) Meslek kuruluşları, Bakanlık denetim görevlilerine denetim esnasında her türlü

bilgiyi vermek, belgeyi ibraz etmek ve talep edilen belgelerin birer örneğini vermekle yü-
kümlüdür.

(3) Kanunun 10 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası uyarınca, meslek kuruluşları amaçları
dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteren veya
bu kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen meslek
kuruluşlarının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine Bakanlığın veya bu kuruluş-
ların bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine o yerdeki asliye hukuk mahke-
mesince karar verilir. Görevlerine son verilen organların yerine Kanun ve bu Yönetmelikteki
usul ve esaslara göre en geç üç ay içinde yapılacak genel kurul toplantısına kadar odalar Birlik
tarafından, Birlik ise Bakanlık tarafından görevlendirilen üç kişilik kurul tarafından yönetilir.
Görevlerine son verilen organ üyelerinin her türlü hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır. Or-
ganların bu fıkra hükümleri gereğince görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme
kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür.
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(4) Birlik, görevlendirilecek yetkili personel eliyle, kendisine üye odaların her türlü iş,
işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleme yetkisini haizdir. Birlikçe görevlendirilen yetkili per-
sonele denetim esnasında istenilen her türlü belge, bilginin sunulması, talep edilmesi halinde
birer örneğinin verilmesi zorunludur.

(5) Denetimlerde gerekli kolaylığın sağlanmaması halinde Kanun hükümleri uyarınca
işlem yapılır.

İşbirliği
MADDE 68 – (1) Bakanlık turist rehberliği hizmetleri ile ilgili her türlü faaliyetin Ka-

nun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde icra edilmesini sağlamak ve mevzuata aykırı şe-
kilde icra edilmesini önlemek amacıyla meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri
alır.

Sicillerin tutulması
MADDE 69 – (1) Meslek sicilleri odalar tarafından tutulur ve sicil işlemleri gecikmek-

sizin Birliğe bildirilir. Birlik veri tabanı oluşturur, bu veri tabanını güncel tutar ve Bakanlığın
kullanımına sunar. Turist rehberlerine ait bütün kayıtlara esas teşkil eden belgeler, tarih sırası
ile tasnif edilerek, üzerine ilgilinin sicil numarası yazılmış bir dosyaya konulur ve sicil numarasına
göre arşivlenerek muhafaza edilir. Sicil işlemlerinden sorumlu meslek kuruluşu personeli sicil
kayıtlarını mevzuat ve gerçeklere uygun olarak tutar ve takibini yapar. Sicil bilgileri Bakanlık
ve turist rehberleri ile kanuni zorunluluk dışında hiçbir kurum, kuruluş ya da kişilere verilemez
ve kullandırılamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav ve uygulama gezisi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça yapılan

seçme sınavlarında başarılı olan, ancak 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan mülga Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince kurs-
lara, uygulama gezilerine, bitirme ve bütünleme sınavlarına katılamayan kursiyerlerin hakları
ilk açılacak sertifika programı için bir defaya mahsus olmak üzere saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce, gerekli koşulları yerine getirerek, Birlik
tarafından düzenlenen uygulama gezilerine katılarak bölge ekletmeye hak kazanan turist reh-
berleri ile bu şekilde tüm bölgeleri tamamlayan ve bölgesel turist rehberliğinden ülkesel turist
rehberliğine geçmek isteyen turist rehberlerinin hakları, 17 nci maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen her bir bölgede en az iki yıl çalışmış olmak koşulu aranmaksızın bir defaya mahsus ol-
mak üzere saklı olup, ülkesel turist rehberliğine geçmek isteyen turist rehberleri yapılacak bi-
tirme veya bütünleme sınavlarında başarılı olmaları halinde ülkesel turist rehberi olmaya hak
kazanırlar.

Taban ücret tarifesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6326 sayılı Kanun hükümlerine göre yeni taban ücret tarifesi

belirlenene kadar mevcut taban ücret tarifesinin uygulanmasına devam olunur.
Tutanak
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yeni tutanaklar

hazırlanıncaya dek daha önce Birlik tarafından hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanmış tuta-
naklar kullanılır.

Yürürlük
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesin-

de, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan
veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz.
Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu
Tarife hükümleri uygulanır.

Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk

yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabu-
lucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın tarafla-
rınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan
diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

(3) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma
veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa
aykırı olarak tesis edilen işlemler batıldır.

Arabuluculuk ücretinin sınırları
MADDE 3 – (1) Arabuluculuk ücreti Tarifede yazılı miktardan az olamaz. Aksi karar-

laştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir. Taraflar arasında yazılı sözleşme bu-
lunmadığı takdirde arabuluculuk ücreti, arabulucunun emeği, çabası, uyuşmazlık konusu işin
önemi, uyuşmazlığın niteliği ve arabuluculuk faaliyetinin süresi göz önüne alınarak belirlenir.

Arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu ile yürütülmesi
MADDE 4 – (1) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin arabuluculuk faaliyetinin birden

çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, ücret miktarları aynı olmak üzere, her bir
arabulucuya ayrı ücret ödenir.

Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üze-

rinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla
çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse de ta-
raflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildir-
mesi veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi
hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, Tarife hükümleri
ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli
olmadığı veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma
kapsamına girmeyen bir suç ile ilgili olduğu hususları ortaya çıkar ve bu sebeplerle de arabu-
luculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumlarla ilgili olarak eğer ara-
bulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden
arabulucu, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(3) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra taraflardan birinin ölümü halinde üc-
retin yarısına hak kazanılır.
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Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faa-

liyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem
ve nedenlerle giderilirse, ücretin yarısına hak kazanılır.

Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret
MADDE 7 – (1) Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi

sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı üc-
rete hak kazanılır.

Tarifelerin ikinci kısmına göre ücret
MADDE 8 – (1) Tarifenin birinci kısmının birinci bölümünde ve ikinci bölümünde

gösterilen hukuki uyuşmazlıkların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise; uyuş-
mazlık ister dava açılmadan önce arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmuş olsun isterse
de dava açıldıktan sonra arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmuş olsun arabuluculuk üc-
reti, Tarifenin ikinci kısmına göre belirlenir.

Tarifede yazılı olmayan hallerde ücret
MADDE 9 – (1) Tarifede yazılı olmayan haller için, uyuşmazlığa konu işin niteliği göz

önünde tutularak, Tarifedeki benzeri hallere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 10 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin tamam-

landığı veya sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
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Adalet Bakanlığından:

2015 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek taz-

minatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme

başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük

15,00 ilâ 33,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol gider-

leriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve

harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/40)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu baş-
vuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını
içermektedir.

(2) Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ta-
rafından yapılan ve Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuruda,
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve İsrail menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet
camları”nın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında
(YÜD) zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı
önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 70.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında

sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır.
(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde, YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Damping iddiası
MADDE 4 – (1) ÇHC için normal değer hesaplamasında, oluşturulmuş normal değer

yöntemine başvurulmuştur. ÇHC için oluşturulmuş normal değer, şikâyet sahibi YÜD’ün fiili
üretim maliyeti, satış, genel, idari giderleri ile finansman giderleri esas alınarak YÜD’ün ticari
maliyetine makul kar marjı eklenerek elde edilmiştir.

(2) İsrail için normal değer hesaplamasında ise, üçüncü ülkeye ihraç fiyatı yöntemi esas
alınmıştır. Bu bağlamda İsrail için normal değer, İsrail’in söz konusu üründe AB-28’e yaptığı
ihracatın hesaplanan FOB ihraç fiyatı tespit edilerek belirlenmiştir.

(3) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının be-
lirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme
ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç
fiyatı esas alınmıştır.

(4) Yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fi-
yatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup
ÇHC ve İsrail menşeli şikayet konusu ürün için hesaplanan damping marjlarının ihmal edilebilir
oranın üzerinde olduğu görülmüştür.
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Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 5 – (1) 2011-2013 arasındaki yıllar ile 2014 yılının ilk üç aylık dönemi dikkate

alındığında, şikâyet konusu ürünün genel ithalatı içinde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın pa-
yının en yüksek olduğu; İsrail’in payının ise yıllar itibariyle sürekli olarak arttığı tespit edil-
miştir.

(2) YÜD’ün üretim, yurt içi satış, verimlilik, kapasite kullanım oranı, ürün nakit akışı
ve yurt içi satışlardan kârlılık gibi temel ekonomik göstergelerinde 2011-2013 arasındaki yıllar
ile 2014 yılının ilk üç ayını kapsayan dönemde bozulmalar yaşandığı görülmüştür.

(3) Şikâyete konu ülkeler menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını 2011-2013 arasındaki
yıllar ile 2014 yılının ilk üç aylık döneminde ciddi oranlarda kırdığı ve baskı altında tuttuğu
tespit edilmiştir.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD’ün ekonomik
göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delil-

leri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC ve İsrail
menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması
açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik
bilinen üretici/ihracatçılarına, şikâyet konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruş-
turmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Po-
litikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların
meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) gö-
rüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içe-
risinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili olarak sunulan
diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur.
Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon
ve faks numaraları belirtilir.
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(7) Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır.
İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler.
Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belir-
tilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olum-
suz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 10 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili

mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 18
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: dms239@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ,

BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI
ORGANİZMALARIN ÜLKEYE GİRİŞİ VE/VEYA
ÜLKE İÇİNDE DOLAŞIMI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/59)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’inde listelenen
bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların bilimsel çalışma, deneme ve
çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve/veya ülkemizde dolaşımı esnasında tabi olacağı esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4

ve Ek-5’inde listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların, bilimsel
çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve/veya ülkemizde dolaşımını kapsar.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki materyal için 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik
Kanunu hükümleri saklıdır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem

Kanununun ilgili maddelerine,
b) 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası

Yönetmeliğinin 15 inci maddesine,
c) Avrupa Birliğinin 17/6/2008 tarihli ve 2008/61/AT sayılı Komisyon Direktifine,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Faaliyet: Bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılan çalışmaları,
c) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ç) Karantina tedbiri: Bulaşık alanda veya etrafında zararlı organizmaların yayılmasını

önlemek amacıyla alınan bitki sağlığı tedbirlerini,
d) Materyal: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaları,
e) Müdürlük: Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Müdür-

lükleri ile Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde listelenen zararlı

organizmalar ve bu zararlı organizmalarla bulaşık bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, Ek-3’te
listelenen bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamları ile Ek-4 ve Ek-5’te yer alan bitki ve bitkisel
ürünlerin bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve ülkemizde do-
laşımı bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşları, Bakanlıkça araştırma yetkisi verilmiş kurum
ve kuruluşlar ile üniversiteler, bu Tebliğ kapsamında bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı
amacıyla ülkeye materyal girişi ve ülke içinde dolaşımını yapabilirler.

(3) Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluş belgesine sahip firmalar bu Tebliğ
kapsamında, araştırma yetkisine sahip kurum, kuruluş ve üniversitelerle sözleşme yapma ko-
şuluyla bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla bitki, bitkisel ürün ve diğer madde-
lerin ülkeye girişi ve ülke içinde dolaşımını yapabilirler.
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Başvuru esasları
MADDE 6 – (1) Tebliğ kapsamındaki faaliyet amacıyla zararlı organizmaların ülkeye

girişini ve ülke içinde dolaşımını yapmak isteyenler bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan başvuru
formuna araştırma kuruluşu olduğuna dair yetki belgesini ekleyerek Genel Müdürlüğe müracaat
eder.

(2) Tebliğ kapsamındaki faaliyetler için bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye
girişini ve ülke içinde dolaşımını yapmak isteyenler, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya
yetkilendirilen İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınan ithalat ön izninden sonra
bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan başvuru formuna Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk ku-
ruluş belgesi ve araştırma yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar veya Üniversitelerle yapılan
sözleşmeyi ekleyerek Müdürlüğe müracaat eder.

Materyalin ülkeye girişi ve ülke içinde dolaşımı
MADDE 7 – (1) Faaliyetin yapılacağı yerlerin karantina tedbirleri açısından uygunluğu

giriş başvurusu yapılan Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından bu Tebliğin Ek-2’sine göre
kontrol edilir veya ettirilir. Uygun bulunması durumunda onaylanır. Bu Tebliğin Ek-2’sindeki
koşulların devam etmemesi durumunda verilen onay herhangi bir zamanda iptal edilir.

(2) Faaliyetin yapılacağı yerlerle ilgili onay verildikten sonra, Genel Müdürlük/Mü-
dürlük tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Yetki Belgesi düzenlenerek faaliyette bulu-
nacak kurum/kuruluşa verilir. Yetki belgesi ile materyalin ülkeye girişi veya ülke içinde dola-
şımı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde sağlanır.

a) Materyalin ülkemiz menşeli zararlı organizma olması halinde; başvuru yapılan Genel
Müdürlük tarafından zararlı organizmanın ülke içerisinde karantina koşulları altında dolaşımı
için bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Yetki Belgesi düzenlenir. Yetki Belgesinde üçüncü ülkeye
ait haneler boş bırakılır.

b) Materyalin yurt dışı menşeli zararlı organizma olması halinde; Ülkeye girişi için baş-
vuru yapılan Genel Müdürlük tarafından zararlı organizmanın menşei ülkesince onaylanmış
yazılı belgeler temel alınarak bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan yetki belgesi İngilizce düzenlenir
ve düzenlenen yetki belgesi materyalin menşei ülkesindeki resmi makam tarafından onaylanır.
Materyalin ülkeye girişinde gönderici ülke tarafından da onaylanan bu yetki belgesi aranır.

c) Materyalin yurt dışı menşeli bitki ve bitkisel ürün olması halinde; Ülkeye girişi için
başvuru yapılan Müdürlük tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan yetki belgesi düzenlenir,
ayrıca bitki ve bitkisel ürüne Bitki Sağlık Sertifikası eşlik eder. Bitki Sağlık Sertifikası eşliğinde
gelen bitki ve bitkisel ürün için Yetki Belgesinin 13 no’lu hanesindeki onay aranmaz. Bitki
Sağlık Sertifikasının ek deklarasyon kısmında “Bu materyal bilimsel çalışma, deneme ve çeşit
ıslahı amacıyla bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların ülkeye girişi
ve/veya ülke içinde dolaşımı hakkında Tebliğ hükümlerini karşılamaktadır” ifadesi bulunur.

ç) Materyalin ülkeye girişi Müdürlüklerin bulunduğu illerdeki gümrük idarelerinden
yapılır.

d) Faaliyet kapsamında ülkeye girişi yapılan ya da ülkede dolaşımda olan materyalin
giriş ve dolaşım süresince karantina tedbiri altında bulunması ile materyalin başvuru sırasında
belirtilen saha ya da sahalara doğrudan ve hızlı bir şekilde hareketini ilgili müdürlük sağlar.

Kontroller ve izleme
MADDE 8 – (1) Faaliyetin yapılacağı ildeki Zirai Karantina Müdürlüğü, bu Müdürlü-

ğün olmadığı illerde Genel Müdürlükçe görevlendirilen Zirai Karantina Müdürlüğü veya Zirai
Mücadele Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlüğü veya Biyolojik Mücadele Araştırma İs-
tasyonu Müdürlüğü veya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü onaylanan faaliyetlerin
kontrol ve izlenmesinden sorumlu olup, aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen karantina tedbirlerini, genel koşulları, tesisleri ve
faaliyetleri deneme süresi boyunca uygun zamanlarda kontrol eder.
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b) Onaylanan faaliyetlerin türüne bağlı olarak aşağıdaki prosedürler uygulanır:
1) Karantinadan çıkarılması öngörülen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için;
- Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler denemenin sonunda ilgili Müdürlükten izin al-

maksızın çevreye serbest bırakılamaz.
- Resmi olarak serbest bırakmadan önce bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, test edil-

mesi de dahil karantina tedbirlerine tabi tutulabilir. Bu hüküm Bitki Karantinası Yönetmeliğinde
listelenmeyen ancak ülkemizde varlığı bilinen zararlı organizmalar için uygulanmaz.

- Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle ilgili test de dahil karantina tedbirleri; Zirai
Karantina Müdürlüğü, bu Müdürlüğün olmadığı illerde Genel Müdürlükçe görevlendirilen
Zirai Karantina Müdürlüğü veya Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlüğü
veya Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü veya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından bu Tebliğin Ek-4’ünde belirtilen hükümlere uygun olarak alınır.

- Testler ve bitki sağlığı kontrolü sonucunda zararlı organizmalarla bulaşık olduğu tespit
edilen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddeler ile bunlarla temas etmiş veya bulaşık bulunmuş
diğer bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler zararlı organizmaların ortadan kaldırılması amacıyla
imha edilmeli veya uygun karantina ve tasfiye işlemlerine tabi tutulmalıdır.

2) Onaylanan faaliyetler sonuçlandığında tüm materyal (zararlı organizmalar da dahil)
ve faaliyetler esnasında bulaşık olduğu tespit edilen diğer materyal için;

-Bulaşık materyalle etkileşimde bulunan veya bulaşık olduğu tespit edilen (zararlı or-
ganizmalar ve bulaşık materyal de dahil) materyal ile tüm bitki bitkisel ürün ve diğer maddeler
imha veya sterilize edilir ya da ilgili Müdürlük tarafından belirtilen işlemlere tabi tutulur.

-Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği yer ve tesisler ilgili Müdürlüğün belirlediği şekilde
sterilize edilir ya da gerek duyulursa diğer bir yöntemle temizlenir.

c) Bitki Karantinası Yönetmeliğinde listelenen bir zararlı organizma veya ülkemiz açı-
sından risk teşkil edebileceği düşünülen diğer zararlı organizmalarla herhangi bir bulaşma ol-
duğunda veya faaliyet sırasında çevreye yayılımı tespit edildiğinde, faaliyetten sorumlu kişi
tarafından ilgili Müdürlük derhal bilgilendirilir.

Girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler
MADDE 9 – (1) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-3’ünde belirtilen bitki, bitkisel

ürünler ve yetiştirme ortamlarını içeren faaliyetler için başvurular Genel Müdürlüğe yapılır.
Uygun bulunması durumunda faaliyet Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

(2) Onaylanan faaliyet için testleme dâhil karantina tedbirleri Genel Müdürlük tarafın-
dan belirlenir.

(3) Test dahil karantina tedbirleri ilgili Müdürlük tarafından uygulanır.
Bildirim
MADDE 10 – (1) Müdürlük tarafından; bu Tebliğ kapsamında ülkeye girişine ve ülke

içinde dolaşımına izin verilen bitki, bitkisel ürün miktarı, zararlı organizmalar ile bulaşık tespit
edilenler ve alınan karantina tedbirleri bir liste halinde her yıl Aralık ayının 15’ine kadar Genel
Müdürlüğe gönderilir.

İdari yaptırım
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında; 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Yetki
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ülkeye girişi yapılan materyal hiçbir koşulda

başka kişi ve kuruluşa Genel Müdürlüğün izni olmadan devredilemez.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ

BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN
PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)’nde yer alan % 10,11’lik (on virgül on bir) yeniden
değerleme oranı esas alınarak 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli
ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkrala-
rında belirtilen parasal sınır 61.681,72 TL olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957
sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılma-
sına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 24/12/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-78
KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait Konya ve Bilecik taşınmazı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine is-

tinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. (Holding)’nin

10/12/2014 tarih ve 451/4629 sayılı yazısı dikkate alınarak; ÖYK’nın 21/2/2006 tarih, 2006/16
sayılı Kararına göre Holding’e ait varlıkların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulamak
suretiyle özelleştirilmesine ilişkin; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un
4. Maddesine istinaden Holding’e verilen yetkiye istinaden anılan Kanun, İhale Şartnamesi
(Şartname), İhale İlan metni ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Holding tarafından ger-
çekleştirilen ihale neticesinde;

• Konya ili, Meram ilçesi, Durunday Mahallesi, 27631 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı
732.567,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.750 m2’lik kısmının ve üzerinde bulunan 1.117 m2

kapalı alanlı deponun 18/7/1990 tarihinden itibaren 99 yıllık intifa hakkının kalan süresinin
450.800.- (Dörtyüzellibinsekizyüz) Türk Lirası bedelle Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla
Sanayi A.Ş.ne Şartname çerçevesinde satılmasına, Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sa-
nayi A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde, teminatının Holding lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, diğer
teklif sahiplerinin geçici teminatlarının iade edilmesine, 

• Bilecik ili, Bozöyük ilçesi, Yeni Mahalle, 371 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 11.907 m2

yüzölçümlü taşınmazın, 240.000.- (İkiyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle Bien Yapı Ürünleri Sa-
nayi Turizm ve Ticaret A.Ş.ye Şartname çerçevesinde satılmasına, Bien Yapı Ürünleri Sanayi
Turizm ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının Holding lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edil-
mesine, diğer teklif sahibinin geçici teminatının iade edilmesine 

esas Holding İhale Komisyonu’nun 11/11/2014 tarihli Kararının onaylanmasına, 
2) Söz konusu satışlara ilişkin Sözleşme imzalanması ve devir işlemleri ile karar ge-

reklerinin Holding tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Emmun oğlu, 1983 doğumlu Suriye -
Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED HASEN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1086 Esas 
2014/1063 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 10849 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Aliye ve Aliye oğlu, 1983 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET ALİL hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/1065 Esas 2014/1014 
Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 10850 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Emira oğlu, 1992 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan Eruva CUK hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1095 Esas 2014/1067 Karar 
sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 10852 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Muhammet ve Meryem oğlu, 1988 Halep 

doğumlu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan Şerif Ata Muhammed hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1113 

esas - 2014/1087 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10809 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Ahmed ve Fatoum oğlu, 1943 Aleppo 

doğumlu Suriye- Aleppo nüfusuna kayıtlı olan Hasan Hüseyin hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1112 

esas - 2014/1086 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10810 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Ahmet-Dukkal oğlu, 1980 doğumlu Suriye-

Halep nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Çetin hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/426 esas - 2014/1070 

karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10811 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Muhammet-Sabiha oğlu, 1972 doğumlu 

Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1094 esas - 2014/1066 karar 

sayılı ilamı ile sanık Abdulaziz Gazel hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10812 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Abdulkadir ve Faize oğlu, 1980 doğumlu 

Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan Süleyman Hasabi hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1068 esas - 

2014/1069 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10813 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Abdulkerim ve Hatice oğlu, 1981 doğumlu 

Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan Abdulkadir Hasabi hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1069 esas - 

2014/1068 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10814 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Barakat ve Rawaa oğlu, 1988 doğumlu 

Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan Haled Sattuf hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1087 esas - 

2014/1064 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10815 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Salih ve Sabah oğlu, 1992 doğumlu Suriye-

Halep nüfusuna kayıtlı olan Abdulkadir Meyrabi hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1092 esas - 

2014/1065 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10816 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Yusuf ve Feride oğlu, 1986 doğumlu Suriye - 

Halep nüfusuna kayıtlı olan Mahmut Hüseyin hakkında 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2014/444 esas 2014/873 karar 

sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10817 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Omar ve Hene oğlu, 1978 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan Hasan MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1070 esas 

2014/1048 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10818 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Muhammet ve Fatma oğlu. 1992 doğumlu 

Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan Hassan CÜLO hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1080 esas 

2014/1047 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10819 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Muhammed ve Fadime oğlu. 1995 doğumlu 

Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan Abdo MUHAMMED ZEN hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1084 

esas 2014/1052 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10820 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Muhammed ve Fatma oğlu. 1987 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Zekeriya MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2014/685 

esas 2014/876 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10821 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Mira ve Zahide oğlu. 01.01.1985 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Hasan MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2014/398 

esas 2014/874 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10822 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Salih ve Sabah oğlu. 1989 doğumlu Suriye - 

Halep nüfusuna kayıtlı olan Abdulkadir NİRABİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/09/2014 tarih ve 2014/810 esas 

2014/904 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10823 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Salih ve Semiye oğlu. 1968 doğumlu Suriye - 

Halep nüfusuna kayıtlı olan Muhammet KAILECİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/09/2014 tarih ve 2014/1020 esas 

2014/918 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10824 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Mustafa ve Adle oğlu. 01/01/1987 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Süleyman Ali hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/09/2014 tarih ve 2014/1019 esas 

2014/924 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10825 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: İbrahim ve Resmiye oğlu. 1970 doğumlu 

Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan Zeynel Abidin Cinali hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/09/2014 tarih ve 2014/998 esas 

2014/927 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10826 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Ahmad ve Fteım oğlu, 01/09 1987 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Jamal Ahmad Mousa Alkouma hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/09/2014 tarih ve 2014/997 

esas 2014/926 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10827 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: İbrahim ve Amina oğlu, 1993 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Hüseyin hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1097 esas 

2014/1078 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10828 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Suleyman ve Sıda oğlu, 1989 doğumlu 

Suriye- Halep nüfusuna kayıtlı olan DAWUD ALOMAR hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/09/2014 tarih ve 2014/776 esas 

2014/908 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10829 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Muhammet ve Mevlide oğlu, 1981 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Muhammet Nur Muhammet hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2014/702 

esas 2014/875 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10830 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince: Mahmud ve Visal oğlu, 1988 doğumlu Suriye 

- Halep nüfusuna kayıtlı olan Muhammed Dipgambor hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2014/670 esas 

2014/877 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı 

tebliğ olunur. 10831 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu, 1978 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Davut Osman hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/09/2014 tarih ve 2014/993 esas 

2014/850 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10832 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Cemile oğlu, 1976 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULMENİP HALEBİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/622 

Esas 2014/981 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10833 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Nasır ve Gutna oğlu, 1994 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan İBRAHİM MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1127 Esas 

2014/1093 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10834 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdurrahman ve Ayşe oğlu, 1969 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULMİEİNM ŞAHOAN hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/714 

Esas 2014/1020 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10835 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Meryem oğlu, 1989 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULFETTAH ALHMEDİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1099 

Esas 2014/1079 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10836 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Bekir ve Vudiet oğlu, 1975 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHİR DİNNO hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1128 Esas 2014/1092 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10837 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Ayşe Elvan oğlu, 1987 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan İBRAHİM SAİT hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/721 

Esas 2014/1017 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10838 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Emine oğlu, 1993 doğumlu  

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET ALİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1161 Esas 

2014/1122 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, 

sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 

maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10839 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdi ve Cemile oğlu, 1976 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHMUD ÖKKEŞ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/723 Esas 

2014/1012 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10840 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Hude oğlu, 1996 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET MUSTAFA hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1115 Esas 

2014/1083 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10841 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 1 - Esat ve Nediye oğlu, 1994 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan HAMMUT DENNU, 2 - Salih ve Sual oğlu, 1985 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET KASSAS, 3 - Halil ve Semiye oğlu, 1978 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan HACI HALİL hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/732 Esas 

2014/986 Karar sayılı ilamı ile sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10842 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Fevziye oğlu, 1952 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED DİİP SUUDİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1133 

Esas 2014/1089 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10843 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Amar ve Leyli oğlu, 1981 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MOHAMAD ENES AZİZİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1197 Esas 

2014/1088 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10844 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Emmun oğlu, 1991 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED AZİZ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin21/10/2014 tarih ve 2014/1116 Esas 

2014/1082 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10845 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Fatma oğlu, 1960 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULKADİR HAMMOŞ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2014/686 

Esas 2014/869 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10846 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Şadiye oğlu, 1986 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHİR DARGUZİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/09/2014 tarih ve 2014/1047 Esas 

2014/920 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10847 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Emine oğlu, 1992 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan ÖMER HASAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1082 Esas 2014/1050 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10848 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Cemal ve Fatma oğlu, 1991 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan Muhammed ALİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/623 Esas 2014/ 982 Karar 

sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10853 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Bestam ve Hudal oğlu, 1988 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan Halid Şeyh Muhammed hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/722 Esas 

2014/1018 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10854 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Zekiye oğlu, 1974 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan Muhammet Ali Hasan hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/1050 Esas 

2014/984 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği. 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10855 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Hatice oğlu, 1988 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan Abdulkerim IRHAYYEM hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/621 Esas 

2014/983 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10856 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohammad ve Şahira oğlu,1987 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Ali HAMDAŞ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/09/2014 tarih ve 2014/1041 Esas 

2014/919 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10857 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Bekir ve Zeliha oğlu, 1966 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET MAHMO hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1096 Esas 2014/1077 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10858 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 

1 - Mustafa ve Nadya oğlu, 1985 doğumlu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan Mansur 

Cabbar Muhammet, 

2 - Abdo ve Fatma oğlu, 1968 doğumlu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan Mustafa 

Munekuse, 

3 - Mustafa ve Ciben oğlu, 1986 doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan Abdo 

Munekuse haklarında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2014/708 Esas, 2014/878 Karar sayılı ilamı ile sanıklar 

hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10859 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hatice oğlu, 1995 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan EYMEN JİBARA hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/1114 Esas 2014/1084 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10860 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Salwa oğlu, 1983 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AYMAN SERDAR hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/735 Esas 

2014/1080 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10861 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu, 1973 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MALİK CÜNEYT hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 2014/1081 Esas 

2014/1046 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10862 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Zehra oğlu, 1983 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMED MUHAMMED HALİT hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/10/2014 tarih ve 

2014/1085 Esas 2014/1062 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10863 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Bekri ve Fatma oğlu, 1988 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan TAHA MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/1134 

Esas - 2014/1010 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10864 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammad Tawfik ve Manal oğlu, 1989 

Halep doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED NAZEM BAWADIKCI 

hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 

14/10/2014 tarih ve 2014/1067 Esas - 2014/1011 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet 

kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10865 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf ve Fatma oğlu, 1986 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULLAH YUSUF İBRAHİM hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/10/2014 tarih ve 

2014/1129 Esas - 2014/1098 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10866 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hammut ve Ayşe oğlu, 1989 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHMUT HAMMUT hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/1064 

Esas - 2014/1008 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10867 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hicazi ve Şehira oğlu, 1990 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED İDRİS hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 2014/736 

Esas - 2014/1081 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10868 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulhamit ve Hatice oğlu, 1995 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET GASİBİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/1063 Esas 

2014/1009 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10869 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Esad ve nüfus oğlu, 1989 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan BASİL CESİM MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/1059 

Esas 2014/1007 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10870 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Adil ve Emine oğlu, 1982 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET ELŞAĞIL hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/718 Esas 

2014/1004 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Gerekçeli kararın, 

sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlatılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 

maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10871 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkerim ve Fetva oğlu, 1990 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUSTAFA HÜSEYİN hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/09/2014 tarih ve 

2014/994 Esas - 2014/849 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10872 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Emine oğlu, 1972 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMED ABDULCABBAR hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 21/10/2014 tarih ve 

2014/1110 Esas - 2014/1085 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10873 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Halid ve Ramziye oğlu, 1961 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMAD FARİD ŞİŞO hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/09/2014 tarih ve 2014/995 

Esas - 2014/853 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10874 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Nezehat oğlu, 1973 Suriye 

doğumlu Suriye nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET DENDEN hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/09/2014 tarih ve 2014/991 

Esas - 2014/851 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10875 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu, 1986 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan İYAD ABDULLAH hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/733 

Esas - 2014/978 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUKnun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10876 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 

1 - Mohamad ve Kardia oğlu, 17/08/1985 Cairo doğumlu Suriye - Cairo nüfusuna kayıtlı 

olan AHMAD DIRI ile, 

2 - Mustafave Taısır oğlu, 01/01/1994 Alleppo doğumlu Suriye - Alleppo nüfusuna kayıtlı 

olan TAREK MALLOUK ALSALAM hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 30/09/2014 tarih ve 2014/554 Esas - 2014/946 Karar sayılı 

ilamı ile sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10877 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Ayşe oğlu, 1994 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan BEŞAR SUVED hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/09/2014 tarih ve 2014/682 Esas - 2014/891 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10878 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 

1 - Mahmud ve Samira oğlu, 1981 Halep doğumlu, Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan 

SUPHİ ELHALAF ile, 

2 - Ahmad ve Kamile oğlu, 1970 Halep doğumlu, Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan 

AHMAD AYRAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 23/09/2014 tarih ve 2014/745 Esas 2014/911 Karar sayılı ilamı ile 

sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10879 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Necah oğlu, 1984 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan HÜSEYİN AZİZİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/734 

Esas - 2014/977 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10880 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Fares ve Hude oğlu, 1995 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED ELHAMED hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/657 

Esas - 2014/979 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10881 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Henedi oğlu, 1978 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET BATIŞ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/10/2014 tarih ve 2014/1049 

Esas - 2014/980 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10882 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Fatma oğlu, 1990 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan SALAH İZROM hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/720 Esas - 

2014/1016 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10883 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu, 1972 Talepyiad 

doğumlu Suriye - Talepyiad nüfusuna kayıtlı olan ABDULLAH AKŞ hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 

2014/713 Esas - 2014/1022 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10884 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Diep ve Hatice oğlu, 1980 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan CUMA MUHAMMET VEYS hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/930 

Esas 2014/1148 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10885 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Fatma oğlu, 1980 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan ALİ HASAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/1066 Esas 2014/1013 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10886 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Zeliha oğlu, 1969 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan SADULLAH REŞİT hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih 2014/1058 Esas, 

2014/1006 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10887 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamed ve Fatuma oğlu, 1961 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan ŞABAN MAHMUD hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1145 Esas 

2014/1114 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUKnun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10888 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abas ve Sara oğlu,1986 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan HAMZA ALABAŞ ALISMAIL hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1146 

Esas 2014/1121 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10889 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Feysal ve Ayşe oğlu, 1980 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ÖMER KÜRDİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1218 Esas - 

2014/1173 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10890 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu, 1985 Halep 

doğumlu Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan HALAF MUHAMMED hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 

2014/1217 Esas - 2014/1172 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10891 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdo ve Adile oğlu, 1974 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMAD EL ALİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1207 

Esas - 2014/1177 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlatılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10892 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Şemsi oğlu, 1984 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan CEMAL MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1193 

Esas - 2014/1138 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10893 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Feyza oğlu, 1985 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMED GASSİBİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1198 

Esas - 2014/1140 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10894 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf ve Hatice oğlu, 1977 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ÖMER KÜRDİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1196 Esas - 

2014/1139 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10895 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Carho ve İmo oğlu, 1964 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULKERİM CERHU hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1195 

Esas - 2014/1141 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10896 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fethiye oğlu, 1972 Halep 

doğumlu Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMED MUHAMMED hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 

2014/1178 Esas - 2014/1142 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10897 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Khalıl ve Marıam oğlu, 1977 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MOHAMAD ALSHAMİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1153 

Esas - 2014/1115 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10898 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Edibe oğlu, 1982 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan HASAN ŞIHO hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1147 

Esas - 2014/1108 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10899 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Adla oğlu, 1974 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan LEMYE SECCEN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1221 Esas - 

2014/1174 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10900 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Güveyde oğlu, 1994 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET FAKIŞ hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 

2014/1214 Esas - 2014/1171 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10901 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Meryem kızı, 1996 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED HASAN hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 

2014/1189 Esas - 2014/1137 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10902 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulhamit ve Emuna oğlu, 1987 Şam 

doğumlu Suriye - Şam nüfusuna kayıtlı olan ABDUL VAHAP hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1204 

Esas - 2014/1155 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ/olunur. 10903 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İzzettin ve Fatma oğlu, 1995 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ZEKERİYA HORAN hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1163 

Esas - 2014/1133 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10904 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu İş Makinalarında kullanılmak üzere yedek parça temini 

işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/174683 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001  Faks: 0286-4163700 

c)  Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d)  İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı: İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu İş Makinalarında 

kullanılmak üzere 165 kalem yedek parça temini işi. 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 20/01/2015 - 15.00 

d) Dosya no : 246-KÇLİ/2014-0917 

4 - İhaleye ait dokümanlar; 

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat 

Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 

6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka 

hesaplarına KDV dahil 120,00 TL’dir. (Posta yoluyla 130.00 TL)  yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 20/01/2015 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 11588/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA 

BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. 

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE 

TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE 

DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE 

TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI 

TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, 

KOMPRESÖR, JENERATÖR, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK 

ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL, BENZİNLİ MOTOR, 

AKÜ, YAĞLI TİP TRAFO VE TRAFO PARÇALARI, PİK, PASLANMAZ, MOTOR 

BİSİKLET, TEZGAH, PVC VE PLASTİK MALZEME, MANGANLI DEMİR ÇELİK, FİBER 

TEKNE, DEMİR ÇELİK HALAT, KUMAR MAKİNELERİ, ELEKTRİK MOTORLARI, 

SONDAJ BORUSU, SONDAJ MATKAP UÇLARI, İNŞAAT DEMİRİ, BANDAJ TEKER 

MİLİ, TIR DORSESİ, BENZİNLİ TANK MOTORU VE PARÇALARI, ARAÇ KUPASI, ARAÇ 

ŞASESİ, KARAVAN VB. HURDALARI. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

06 OCAK 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

13 OCAK 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

20 OCAK 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

21 OCAK 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

27 OCAK 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

28 OCAK 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 11646/1-1 
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10 YIL MÜDDETLE TIBBİ ATIK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sınırları içerisinde faaliyet gösteren 

ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında insan sağlığına 

ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, tıbbi atık 

sterilizasyon tesisinde sterilize edilmesi, bertarafı, yeni bir sterilizasyon ünitesi kurulması ve 

tesisin işletilmesi işi, tanzim olunan İdari ve Teknik Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile 10 (On) yıl müddetle ihale 

edilecektir.  

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 500,00.-TL. (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak 

makbuz aslının ibrazı karşılığında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi 

Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. 

3 - Yüklenici tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu karşılığında ünitelerden 

elde edeceği brüt gelirlerinden İdareye (KDV Hariç) % oranında pay verecektir.  

İhale brüt gelirin (KDV Hariç) % oranın artırılması ile yapılacaktır. İhalede artırılacak 

olan muhammen (tahmini) % oranı, %25 olarak belirlenmiştir.  

Artırım % 25 dan başlayacaktır. 

İhalede verilecek teklifler için de (KDV Hariç) brüt gelirlerinden elde edilecek gelirin en 

yüksek % oranını verecek katılımcıya ihale edilecektir.  

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL):  

A. SAMSUN Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yer alan ilçelerden, 2014 yılı 

tahmini toplama/taşıma ve bertarafı yapılacak tıbbi atık miktarı yaklaşık günde 4.750 (DÖRTBİN 

YEDİYÜZ ELLİ) Kg’dır. Bu miktarın yaklaşık 4.000 (DÖRTBİN) kg’ı İlkadım, Atakum, Canik 

ve Tekkeköy İlçelerini kapsamaktadır. Yaklaşık 750 (YEDİYÜZ ELLİ) kg’ı ise Bafra, Çarşamba, 

Terme, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü, Salıpazarı, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Ayvacık ve 

Asarcık İlçelerini kapsamaktadır. İşletme süresi olan 10 (ON) yıllık ise (26 gün x 12 ay x 10 yıl) 

tahmini toplam tıbbi atık miktarı 14.820.000 (ONDÖRTMİLYON SEKİZYÜZYİRMİBİN) 

kg’dır.  

B. 2014 yılı tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf bedeli Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 

(İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy İlçeleri için) KDV hariç 2,12 TL/kg olup 10 (ON) yıllık tıbbi 

atık toplama/taşıma ve bertaraf tahmini brüt geliri 26.457.600,00 (YİRMİALTIMİLYON 

DÖRTYÜZELLİYEDİBİN ALTIYÜZ) TL’dir (12.480.000 Kg x 2.12 TL). 

C. 2014 yılı tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf bedeli Mahalli Çevre Kurulu kararı ile 

(Bafra, Çarşamba, Terme, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü, Salıpazarı, Alaçam, Yakakent, 19 

Mayıs, Ayvacık ve Asarcık İlçeleri için) KDV hariç 2,46 TL/kg olup 10 (ON) yıllık tıbbi atık 

toplama/taşıma ve bertaraf tahmini brüt geliri 5.756.400,00 (BEŞMİLYON 

YEDİYÜZELLİALTIBİN DÖRTYÜZ) TL’dir (2.340.000 Kg x 2.46 TL). 

D. 2014 yılı tıbbi atık toplama/taşıma ve bertarafına ilişkin tahmini brüt gelir 

32.214.000,00 (OTUZİKİMİLYON İKİYÜZONDÖRTBİN) TL’dir. 

E. 10 (ON) yıllık muhammen bedel, 10 (ON) yıllık tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf 

tahmini brüt gelirinin % 25 payı (32.214.000,00 TL x %25) KDV Hariç 8.053.500,00 

(SEKİZMİLYON ELLİÜÇBİN BEŞYÜZ) TL olarak belirlenmiştir.  
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5 - GEÇİCİ TEMİNATI:  

F. 10 (ON) yıllık işletme süresinin %25’lik payı 8.053.500,00 TL olup %3’ü geçici 

teminat olarak 241.605,00 (İKİYÜZKIRKBİRBİN ALTIYÜZBEŞ) TL’dir.  

6 - Bahse konu İhale 09.01.2015 tarihinde, Cuma Günü Saat 15.15’te Büyükşehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

7 - İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

A. Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

B. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek, 

C. Bu şartnamenin 7.maddesindeki miktar kadar geçici teminatı yatırmış olmak, 

D. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair 

belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin a ve b’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E. İmza sirkülerinin verilmesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise Yüklenici adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir). 

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar). 

H. İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını 2886 sayılı yasaya göre 

cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer 

kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı., 

İ. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini 

doldurmamış, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile TS EN 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. 
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J. Bu iş bünyesinde istekliler iş deneyim belgelerini sunmak zorundadır. İstekliler tıbbi 

atık sterilizasyon ünitesi kurmuş (tıbbi atık sterilizasyon ünitesi kurulum işine ait iş bitirme veya 

resmi kurumlardan alınmış sterilizasyon tesisi kurduğuna dair resmi belge) olduğunu, en az 6 

(ALTI) ay süre ile tıbbi atık toplama/taşıma işi yaptığını ve en az 6 (ALTI) ay süre ile 

sterilizasyon tesisi işletmiş olduğunu kanıtlayan resmi belgeleri sunmak zorundadır.  

K. Ortak girişimlerde ortakların herhangi biri İ ve J maddelerindeki belgeleri sunacaktır. 

L. Vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge, 

M. Sermaye durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

N. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı ve fotokopisi, 

O. İhale şartnamesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 500 TL (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak 

makbuz aslının ibrazı karşılığında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi 

Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

P. Araç ve personel taahhütnamesi. 

8 - Teklifler İhale günü olan 09.01.2015 Cuma günü Saat:15.15’e kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 

Kararlar Dairesi Başkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilecektir.  

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, 

isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.  

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.15’e kadar Komisyon 

Başkanlığına ulaşması şarttır. 

- Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan 

olunur. 11355/1-1 

—— • —— 

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ OTOGAR TESİSİ İÇİNDE YER ALAN 

81 ADET İŞ YERİNİN TAMAMI KAPALI TEKLİF USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1. İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI 

Yeni otogar tesisi içinde yer alan 81 adet iş yerinin tamamı 2886 sayılı D.İ.K. gereği 

kapalı teklif usulü ile 3 (üç) yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 

 

TAŞINMAZIN 

İli MERSİN Yüzölçümü (M²) 5887,97 

İlçesi TOROSLAR Ada/Sahife No 11052 

Bağımsız bölüm adedi 81 Parsel/Sıra No 1 

 

MADDE 2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA 

ALINACAĞI 

Şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire 

Başkanlığından 250,00 TL bedelle satın alınabilir. 

MADDE 3. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI 

a) İhalenin Yapılacağı yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi sarayı 

Encümen Toplantı salonu 
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b) İhale tarihi ve saati : 09.01.2015 tarihinde saat 10:00 de yapılacak ihale ile kiraya 

verilecektir. 

c) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi gereği 

Kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir. 

MADDE 4. VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 

a) İhalenin Yıllık Tahmini 

    Kira Bedeli : 5.622.252,00 TL + KDV 

(Beşmilyonaltıyüzyirmiikibinikiyüzelliiki TL) 

b) Geçici teminat Tutarı : 168.668,00 TL (Yüzatmışsekizbinaltıyüzatmışsekiz TL) 

MADDE 5. İSTEKİLERDEN İSTENİLEN BELGELER 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Tebligat için kanuni ikametgâhı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile 

elektronik posta adresi Türkiye’de tebligat için adres beyannamesi. 

b) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılması durumunda istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden kişiye ait aslı veya noter taktikli imza sirküleri 

vermesi  

c) Bu İhale ilanının 4. Maddesinin (b) bendinde yazılı tutarda geçici teminat yatırmaları. 

d) Bu İhale ilanının 2. Maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi 

Diğer belgeler; 

1 - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak Borcu yok yazısı. 

2 - Gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğunu gösterir noter tasdikli nüfus 

cüzdan fotokopisi. 

3 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belgenin aslı. 

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

aslı veya noter tasdikli sureti 

5 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti 

6 - 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 Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

7 - İlk ilanın yapıldığı ay içerisinde Adli Sicil Kaydı belgesinin aslı 

8 - İsteklinin tahmini kira bedelinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış 

nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka 

referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

MADDE 6. TEKLİFLERİN TESLİM YERİ, TARİHİ VE SAATİ 

Hazırlanan teklif zarfları 09.01.2015 tarihinde en geç saat 09:00’a kadar Mersin 

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına teslim edilecektir. 

İlan olunur. 11654/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ELEKTRİK AYDINLATMA VE BAKIM ONARIM İŞLERİ 

HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Elektrik Aydınlatma ve Bakım Onarım İşleri Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı 

zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 yıl süreyle 25 personelle Elektrik Aydınlatma ve 

Bakım Onarım İşleri Hizmet Alımı işi. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (ÜçYüzAltmışBeş) 

Takvim Günüdür. 

d) Dos. No : 30.5 SEAS 14/109           2014/167185 

3 - İhalenin 

a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12.01.2015 Pazartesi saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 12.01.2015 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - İhaleye katılacak firmaların tek sözleşme kapsamında ihaleye verecekleri teklifin 

fiyatının en az %25’i oranında iş deneyimi belgesi sunmaları gerekmektedir. 
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9.1. İhaleye iştirak edecek firmalar; kamu kurumlarında şartname konularını kapsayan 
işler ile ilgili olarak elektrik sistemlerin bakım-onarım işi hizmet alımı dair İş Deneyim 
belgelerini teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur. 

9.2. Firmalar bu işte kullanacakları Vinç ve Pikap özelliklerini teklifleri ile birlikte ihale 
komisyonuna vermeleri gereklidir. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 
yapılacaktır. 11551/1-1 

—— • —— 
KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerimizin ihtiyacı olan 4.400.000 adet Kraft Kağıt Torba 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.01.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - Bu ihalede firmalar ihale miktarının tamamına teklif verebileceği gibi ½’lik kısmına da 

teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 11321/1-1 

—— • —— 
FABRİKAMIZ İHTİYACI “KONVEYÖR BANT BEZİ İMALİ” 

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2014/172594 
1 - İdarenin 
a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR 
b) Telefon numarası : 0 222 230 13 44 veya 0 222 230 27 39 (10 Hat) 

Dahili 1476 
c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 
ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 MT. KONVEYÖR BANT BEZİ 

DOKUNMASI (KAU-TŞ - 012 C) NOLU TEKNİK 
ŞARTNAMEYE GÖRE 

  660 mm lik 13.000 MT./810 mm lik 5.000 MT./ 
1010 mm lik 22.000 MT. 

b) Teslim yeri : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME 
AMBARI 
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c) Teslim tarihi : Firmayla Sözleşme İmzaladıktan Sonra; 

  1. Parti: 20 ŞUBAT 2015 - %50’si 

  2. Parti: 22 MAYIS 2015 - %50’si teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 07.01.2015 - Çarşamba - Saat: 14:00 

c) İhale usulü : Açık İhale Usulü 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. 

maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-

Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası)karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI – YUNUSEMRE ŞB. – 

TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 

0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - İŞ 

BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR 

ŞB. – TR 75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

6 - Teklifler, 7/1/2015 - Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 ( kırk beş )takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 11354/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http: //www.gtu.edu.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
K. UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

Kimya 

Mühendisliği 

Temel İşlemler ve 

Termodinamik 
Profesör 1 

(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek 

Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille 

Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak 

esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca 

İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Makina 

Mühendisliği 

Tasarım ve İmalat 

Mühendisliği 
Doçent 1 

(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek 

Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille 

Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak 

esaslara ilişkin yönetmelik”  uyarınca 

İngilizce ders verebiliyor olmak. 

 

NOT: İlanımızın Başvuru Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gündür. 11655/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 02.10.2014 tarihli ve 

E.2013/1683-K.2014/1089 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi 

İsmail Selçuk YILMAZ (Oda Sicil No:57643) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

17.12.2014 tarihli ve 33730 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11656/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Ara Güler Fotoğrafçılık Eğitim ve Sanat Vakfı, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

09.09.2014 tarihinde kesinleşen, 03.07.2014 tarihli ve E: 2013/693, K: 2014/240 sayılı kararı ile 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 11668/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanlığı için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25.   

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 

koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 2 Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. 

Kardiyoloji 
Profesör 1  

Doçent 1  

İç Hastalıkları Profesör 1  

Genel Cerrahi Doçent 1  

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-

İSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 11677/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Nisanda  Adana’da Turizm Kültür Sanat Vakfı. 

VAKFEDENLER:  Ali Haydar Bozkurt, İlhami Günsel, Nisanda Adana’da Turizm Kültür 

Sanat Derneği. 

VAKFIN İKAMETGAHI:  Adana 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/11/2014 tarih ve E.2014/305 K.2014/535 sayılı 

kararı 

VAKFIN AMACI: Adana’nın kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak 

amacıyla başta “Nisanda Adana’da” etkinlikleri ve “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 

olmak üzere her türlü yerel, ulusal ve uluslararası turizm kültür sanat faaliyetlerini organize etmek 

ve destek sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000 TL Nakit . 

YÖNETİM KURULU : 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın 

borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları yönetim kurulunun tespit edeceği vakfın 

amaçlarına en yakın bir başka  vakıf yada kuruluşa  devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 11667/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 5362 Karar Tarihi : 18/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2014 tarihli toplantısında, 2015 yılı boyunca 

Doğal Gaz Piyasasındaki tüketicilere uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin 

olarak aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest 

tüketici statüsündedir. 

Madde 2 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3 

tür. Serbest tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır. 

Madde 3 - Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan 

tüzel kişilerin dağıtım bölgesinde uygulanacak serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak, lisans 

yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, bu Kararın 1 inci ve 2 nci 

maddesi hükümleri geçerlidir. 

Madde 4 - Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon 

tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir. 

Madde 5 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.  

Madde 6 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 11648/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5361 Karar Tarihi : 18/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2014 tarihli toplantısında, Yer Altı 

Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesi ve 

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20 nci 

Maddesi çerçevesinde KUE’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki karar alınmıştır. 

Madde 1: KUE 1.1. maddesi Tanımlar başlığı altında bulunan “Hizmet Kesintisi Bedeli” 

ifadesi “Hizmet Kesintisi Ücreti” olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2: KUE 3.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3.5.2 Türkiye’deki bir bankadan alınacak, koşulsuz, ilk talepte ödeme kayıtlı, gayri kabili 

rücu, limit içi banka kesin teminat mektubunu getiren ve DHS’yi imzalayan Başvuru Sahiplerine 

geçici teminat mektupları, DHS’nin imzalanmasını takip eden 5 (beş) İş Günü içinde iade edilir. 

Madde 3: KUE 4.2.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

4.2.1 Devirlerde, devralan tüzel kişi bir Hizmet Alan ise; söz konusu Hizmet Alan'ın, 

devraldığı yeni kapasiteye uygun olarak mevcut kesin teminat mektubunun kapsamını 

genişleterek ek teminat mektubunu (Madde 3.5.1'de tarif edilen nitelikte yeni bir kesin teminat 

mektubunu sunması) ve kapasite devri başvuru formunu Depolama Şirketi'ne sunmasının 

ardından Depolama Şirketi'nin onay vermesi ile devir gerçekleşir. 

Madde 4: KUE 4.2.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

4.2.2 Devirlerde, devralan tüzel kişi eğer bir Hizmet Alan değil ise; söz konusu tüzel 

kişinin kesin teminat mektubunu (Madde 3.5.1'de tarif edilen nitelikte yeni bir kesin teminat 

mektubunu sunması) ve kapasite devri başvuru formunu Depolama Şirketi'ne sunmasının 

ardından Depolama Şirketi'nin onay vermesi halinde DHS imzalaması ile devir gerçekleşir. 
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Madde 5: KUE 4.2.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

4.2.4 Devirlerde devreden Hizmet Alan devir işleminin gerçekleşmesinden sonra 

devredilen kapasiteyi kullanamaz. Devreden Hizmet Alan'ın devrettiği kapasite için, DHS 

kapsamındaki ödeme sorumlulukları ortadan kalkar. Devralan Hizmet Alan'ın devraldığı 

kapasiteye ilişkin ödeme sorumlulukları devrin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın başında 

başlar. 

Madde 6: KUE 6.1.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.1.3.1 Depolama Şirketi, herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, 

G+2) programlara esas teşkil edecek günlük kapasite bilgilerini G-2'de saat 16:00'ya kadar ilan 

eder. Hizmet Alan herhangi bir Güne (G) ait Nominasyonunu G-l 'de saat 10:30’a kadar 

Depolama Şirketi'ne bildirir. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük Nominasyonlarını 

mevcut günlük kapasite elverişliliği dahilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir 

ve onayladığı günlük Programları saat 11:00’e kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. 

Depolama Şirketi tarafından ilan edilen günlük kapasitenin üzerinde talepte bulunulamaz. Günlük 

kapasitenin üzerinde talepte bulunulması durumunda ilan edilen kapasite dikkate alınır. Depolama 

Şirketi, Gün öncesi günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet 

Alanlara saat 11:30’a kadar ilan eder ve tüm Hizmet Alanları elektronik posta yoluyla da 

bilgilendirir. 

Madde 7: KUE 6.5.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.5.1 Gün Öncesi Revize: Hizmet Alan, bir sonraki Gün (G) için yapılacak olan günlük 

revize Nominasyonlarını G-l'de saat 15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne ibraz eder. Gün öncesi 

revize Nominasyon sürecinde günlük atıl kapasitede artış olması durumunda revize 

Nominasyonlar Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla saat 16:00'ya kadar 

iletilebilir. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük revize Nominasyonlarını mevcut 

kapasite elverişliliği dâhilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı 

günlük revize Programları saat 16:30'a kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. 

Depolama Şirketi, Gün içi revize için günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim 

kapasitesini tüm Hizmet Alanlara saat 17:00'ye kadar ilan eder ve tüm hizmet Alanları elektronik 

posta yoluyla da bilgilendirir. 

Madde 8: KUE 6.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6.5.2 Gün İçi Revize: Diğer Hizmet Alanların Programlarını etkilememek ve Depolama 

Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla, Hizmet Alanın ilgili güne dair programında eksiltme 

veya arttırma yapılabilir. Bu durumda Hizmet Alan ilgili Gün için revize Nominasyonunu saat 

15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne iletir. Gün içi revize Nominasyon sürecinde günlük atıl 

kapasitede artış olması durumunda revize Nominasyonlar Depolama Şirketi'nin onayına bağlı 

olmak kaydıyla saat 16:00’ya kadar iletilebilir. Gün içi revize Nominasyonlarda ilk başvurandan 

başlamak üzere önce başvuran Hizmet Alana öncelik verilir. Depolama Şirketi 16:30’a kadar 

revize Nominasyonun kabul edilip edilmediğini Hizmet Alana ve İletim Şirketi'ne sırasıyla 

bildirir ve her bildirimden sonra geriye kalan atıl kapasite güncellenerek ilan edilip elektronik 

posta yoluyla tüm hizmet Alanlara bildirilir. Kesinleşmiş Gün içi revize Program'la G-1’de 

kesinleşmiş olan Program arasındaki fark için Depolama Şirketi herhangi bir Hizmet Kesinti 

Ücreti ödemekle yükümlü değildir. 11649/1-1 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından 

(KOSGEB):  

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) tarafından,  Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman 

Yardımcısı Alınacaktır. 

Aranan Şartlar 

1) T.C. Vatandaşı olmak,  

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 

35 yaşını doldurmamış olmak. 

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak, 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

6) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet 

borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in 

muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak, 

8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70 

(yetmiş) puan almak, 

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren; 

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, 

Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin 

Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu 

tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak 

ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak, 

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya 

İşletme Fakültelerinin İktisat,  İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden 

mezun olmak ve KPSS P57 puan türünden asgari puanı almış olmak, 

c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar veya Yazılım 

Mühendisliği bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 

onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 

puan türünden asgari puanı almış olmak,  
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d. KUY04 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya 

İşletme Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim 

Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve 

KPSS P33 puan türünden asgari puanı almış olmak, 

e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya 

İşletme Fakültelerinin Maliye veya İktisat bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim 

Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve 

KPSS P57 puan türünden asgari puanı almış olmak,  

f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği 

bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya 

yurtdışı yabancı fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı 

almış olmak,  

g. KUY07 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme veya 

Matematik Mühendisliği bölümleri ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin 

birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya 

yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı 

almış olmak, 

Ön Başvuru 

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar; 

10) Başvurusunu 05 Ocak 2015 Pazartesi tarihinde saat 09:00’dan 19 Ocak 2015 Pazartesi 

günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda 

yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir 

bilgilendirme postası atılacaktır.  

11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. 

12) Başvurular TC Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik ve adres 

bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.  

13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru, elektronik posta ve/veya 

internet üzerinden yapılacaktır.  

14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır; 

a. Referans Kodu: KUY01: 

İller Pozisyon Sayısı 

Adıyaman  1 

Ardahan  1 

Artvin  1 

Batman  1 

Bayburt  1 

Bitlis  1 

Çankırı  1 

Çorum  1 

Erzincan  1 

Hakkari  1 
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İller Pozisyon Sayısı 

Hatay  1 

Iğdır  1 

Kahramanmaraş  1 

Kastamonu 1 

Kırıkkale  1 

Kırşehir  1 

Kilis  1 

Kocaeli/Gebze 1 

Konya  1 

Mardin  1 

Nevşehir  1 

Rize  1 

Siirt  1 

Şanlıurfa  1 

Şırnak  1 

Tokat  1 

Van  1 

 

b. Referans Kodu:KUY02: 

İller Pozisyon Sayısı 

Ardahan  1 

Artvin  1 

Balıkesir  1 

Bayburt  1 

Bingöl  1 

Bitlis  1 

Edirne  1 

Erzincan  1 

Giresun  1 

Hakkari  1 

Hatay  1 

Iğdır  1 

İstanbul/İkitelli 1 

Kırklareli  1 

Kırşehir  1 

Kocaeli/Gebze 1 

Konya  1 

Manisa  1 

Mardin  1 
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İller Pozisyon Sayısı 

Şanlıurfa  1 

Şırnak  1 

 

c. Referans Kodu: KUY03: 

İl Pozisyon Sayısı 

Ankara/Başkanlık 3 

 

d. Referans Kodu: KUY04: 

İl Pozisyon Sayısı 

Ankara/Başkanlık 2 

 

e. Referans Kodu: KUY05: 

İl Pozisyon Sayısı 

Ankara/Başkanlık 1 

 

f. Referans Kodu: KUY06: 

İl Pozisyon Sayısı 

Bursa 1 

 

g. Referans Kodu: KUY07: 

İl Pozisyon Sayısı 

Ankara/Başkanlık 2 

 

Sözlü Sınava Katılma Şartları 

Başvurusunu Yapan Adaylardan;  

15) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak 

atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü 

sınava çağrılacaktır. 

16) Sözlü sınav, aday personelin alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, 

muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe 

uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak yapılacaktır. 

17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri 

bulunduracaklardır. Belge ve bilgileri eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır. 

a. Sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edilerek el ile 

okunaklı şekilde doldurulacak “KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu”, 

b. KPSS sınavı sonuç belgesi çıktısı, 

c. Mezuniyet belgesinin aslı veya bu belgenin onaylı örneği. 11651/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Elektrik Mühendisleri Odasından: 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/32569 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 12. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi 
Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu 

Caddesi 
Tel-Faks 0352 336 28 50 – 0352 336 28 57 

Posta Kodu 38060 E-Mail dsi12@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Kule İnşaat Turizm Mühendislik ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Efeyol İnşaat Alt Yapı Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

Mehmet Pişirir 

Adresi 

Çetin Emeç Bulvarı 1307. Sokak 

No:1/2 Öveçler/Çankaya/Ankara 

 

Dikmen Cad. No: 213/1 

Dikmen/Çankaya/Ankara 

 

 

T.C. Kimlik No.  22627962578 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5910050196  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

124223 

 

315135 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11693/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/7755 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi 
İl/İlçe Adana/Sarıçam 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı 

Otopark Binası 

Tel-Faks 
0322 338 70 78 

0322 338 60 45 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 

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

Adı/Unvanı 
Dim Petrol Med. İnş. Gıda İlt. San. 

ve Tic. Ltd. Şti 
Botan Mad. İltş. ve San. Ltd. Şti 

Adresi 
Koop Mah. Dicle Sk. Erdinç 2 Apt. 

5/10   21100 Yenişehir/Diyarbakır 

Doğan Cad. Özel İdare İş Hanı 

Merkez/Siirt 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2970620188 1810023021 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret Odası Siirt Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 27088 2160 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11690/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/19614 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 2’NCİ ORDU KOMUTANLIĞI İl/İlçe 
MALATYA/MALATYA 

MERKEZ 

Adresi 
ZAFER MEH. MEHMET 

BUYRUK CADDESİ 
Tel-Faks 4223715800-4223715746 

Posta Kodu 44100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÜNIŞIĞI PLASTİK 

AMBALAJ GIDA KİMYASAL 

MADDELER ELEKTRİK 

ELEKTRONİK 

HAYVANCILIK TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ENGİN ÇEKER 

Adresi 

NİYAZİ MAH. ÇEVRE YOLU 

ÜZERİ NO.203 

MERKEZ/MALATYA 

ÖZALPER MAH. SARAYOVA 

1.CAD. 8. SK NO:21 İÇ KAPI 

NO:29 MALATYA/MALATYA 

MERKEZ 

T.C. Kimlik No. - 52291386882 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4380386585 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MALATYA/TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13825 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/131504 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM 

MERKEZİ KOMUTRANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUHARREM KESEBİR - 

Adresi 

HANLI MERKEZ MAH. 

YILDIRIM BEYAZIT CAD. 

NO:57 İÇ KAPI NO:4 

ARİFİYE/SAKARYA 

- 

T.C. Kimlik No. 48967148984 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
- - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/18755 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi 

SANAYİ MAH. OSMAN 

KAVUNCU BULVARI 

NO:190/1 

Tel-Faks 3523302918-3523209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ERKU OTOMOTİV SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
- 

Adresi 

İKİTELLİ OSB. DOLAPDERE 

SAN. SİT 19.ADA NO:18 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3840032851 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 329307 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/3/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/139194 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HARP AKADEMİLERİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/BEŞİKTAŞ 

Adresi 
KONAKLAR MAHALLESİ 

İZZETTİN AKSULAR CAD. 
Tel-Faks 212 398 01 00 - 212 398 01 25 

Posta 

Kodu 
34330 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KONİCA MİNOLTA TURKEY 

İŞ TEKNOLOJİLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

KONICA MINOLTA BUSİNESS 

SOLUTİONS EUROPE GMBH 

Adresi 

ŞERİFALİ MAH.BARBAROS 

CAD. HATTAT SOK. NO.:19 

ÜMRANİYE/İSTANBUL 

EUROPAALLEE 17 30855 

LANGENHAGEN ALMANYA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
859 005 2256  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 104845  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/4/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/11052 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KARA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
KARA HARP OKULU 

CADDESİ 
Tel-Faks 3124175190-3124183226 

Posta 

Kodu 
 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ERVİT YEM GIDA 

HAYVANCILIK TARIM 

NAKLİYAT PAZARLAMA VE 

DANIŞMANLIK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
KONUR SOK.NO:73/6 

KIZILAY/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3760114310  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 187038  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/5/1-1 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/122285 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
5’İNCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe TEKİRDAĞ/ÇORLU 

Adresi - Tel-Faks 2826511974-2826545002 

Posta Kodu 59850 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SELÇUK ÇOBANOĞLU - 

Adresi 

CİBALİ MAH. 

FUKARABABASI SK. NO:1 

KAT:4 FATİH/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 15497727620 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2590008957 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 282123 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/6/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/61390 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NAVİ GLOBAL DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 
HASAN AYTAR 

Adresi 

BOSTANCI MAH. CAMİ SOK. 

N.:24/17 KADIKÖY/İSTANBUL 

CAFERAĞA MAH. MODA CAD. 

HÜNKAR SOKAK NO:25/1 

KADIKÖY/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 22594489856 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6300423751 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 847226 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/48606 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
13'ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe AFYONKARAHİSAR 

Adresi 

FATİH YOLU 

KÖMÜRCÜLER SİTESİ 

KARŞISI 

Tel-Faks 0 272 216 57 00-0272 216 56 96 

Posta 

Kodu 
 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

PETEK İNŞAAT OTOMOTİV 

GIDA TEKSTİL TEMİZLİK 

TURİZM SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
RÜZGARLI SOKAK NO:18/12 

ULUS/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7290071628  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 120618  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/8/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/150316 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
51’İNCİ MOTORLU PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe TUNCELİ/HOZAT 

Adresi 
HAMİDİYE MAHALLESİ 

CUMHURİYET CADDESİ 2 
Tel-Faks 4285612793-4285612793 

Posta Kodu 62400 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı VASIF AYBARS UĞURTAŞ - 

Adresi 

HİLALKENT MH. MALATYA 

YOLU İŞGEM NO:27 

MERKEZ/ELAZIĞ 

- 

T.C. Kimlik No. 14036053978 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
14036053978 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ELAZIĞ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14676 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/61161 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA /SEYHAN 

Adresi 
REŞAT BEY MAH. ORDU 

CAD.ADLİYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/10/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/49078 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HAVA TEKNİK OKULLAR 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/GAZİEMİR 

Adresi  Tel-Faks 232 2511600 – 232 2513589 

Posta Kodu 35415 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/52195 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÜLHANE ASKERİ TIP 

AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
GENERAL DR.TEVFİK 

SAĞLAM CAD. ETLİK 
Tel-Faks 0 312 304 24 21-0 312 304 24 00 

Posta Kodu 06018 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MEDİSABA MEDİKAL 

SAĞLIK İNŞAAT TEMİZLİK 

ELEKTRONİK SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

HACI BAYRAM MAH. 

ANAFARTALAR CAD. 3/161 

ULUS/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6130601548  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 222137 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(..) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/12/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/59473 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HAVA ER EĞİTİM TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KÜTAHYA 

Adresi ALANYURT YOLU 1'İNCİ KM Tel-Faks 274 2716058- 274 2236173 

Posta Kodu 43100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÜLEÇ KİMYA TEMİZLİK 

ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

MEHMET GÜLEÇ 

Adresi 
KÜTAHYA ÇEVREYOLU ÜZERİ 

2.KM TAVŞANLI/KÜTAHYA 

KÜTAHYA ÇEVREYOLU ÜZERİ 

2.KM TAVŞANLI/KÜTAHYA 

T.C. Kimlik No.  15659587444 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4160077362  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TAVŞANLI TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. T/2651  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/70515 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KARA HARP OKULU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
KARA HARP OKULU 

CADDESİ 
Tel-Faks 3124175190-3124183226 

Posta 

Kodu 
 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SAMET ULAŞ  

Adresi 
BAĞLARBAŞI MAH. 438. SOK. 

NO:2/13 KEÇİÖREN/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 17317002382  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA ESNAF VE 

SANTKARLAR ODASI. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 06/321001  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/14/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/130134 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
14’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KARS 

Adresi 
CUMHURİYET MAH. ŞEHİT 

YUSUFBEY CAD. 
Tel-Faks 474 212 41 01 - 474 212 19 27 

Posta 

Kodu 
36100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BALKAY GIDA HAYVANCILIK 

İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
BAYRAMPAŞA MAH. YENİ 

SEBZE HALİ NO:2 KARS 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1380084118  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KARS TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5616  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (18) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 
Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

 11672/15/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/71514 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

ANKARA SAĞLIK 

HİZMETLERİ BÖLGE 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ETİMESGUT 

Adresi 
ERLER MAHALLESİ TÜRK 

KIZILAYI CADDESİ 
Tel-Faks 3122491011-3122446440 

Posta Kodu 06790 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

DİALAB TIBBİ ÜRÜNLER VE 

ÖZEL SAĞLIK İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

DENİZ FIRAT 

Adresi 

KARAPINAR MAH. 1165 CAD. 

NO:7/1, 25 DİKMEN 

ÇANKAYA/ANKARA 

KARAPINAR MAH. 1165 CAD. 

NO:7/1, 25 DİKMEN 

ÇANKAYA/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 60469231742 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2950440965 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 294467 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/16/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/20367 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DİYARBAKIR TEDARİK 

BÖLGE BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe DİYARBAKIR/YENİŞEHİR 

Adresi 
KOOPERATİFLER ELAZIĞ 

CAD. 
Tel-Faks 412 238 84 14 - 412 224 49 43 

Posta 

Kodu 
21100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı FERAT GÜVEN  

Adresi 
2'NCİ SANAYİ SİTESİ C/2 BLOK 

NO:9 DİYARBAKIR 
 

T.C. Kimlik No. 10031144048  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4500063548  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DİYARBAKIR TİC. VE 

SAN.OD. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14967  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/17/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/75740 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

DAĞ KOMANDO OKULU VE 

EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ISPARTA/EĞİRDİR 

Adresi - Tel-Faks 2463116831-2463116834 

Posta Kodu 32500 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/18/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/37096 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TOPÇU VE FÜZE OKULU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/POLATLI 

Adresi 
İSTİKLAL MAH. REFİK 

CESUR CAD. 
Tel-Faks 3126234430 - 3126223148 

Posta 

Kodu 
06900 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı YAKUP SONGÜL  

Adresi 

ERTUĞRULGAZİ MAH. SEVDA 

SOK. DEFNE SİTESİ B BLOK 

NO:29/6 SİNCAN/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 22169786304  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7740087745  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 354692  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/19/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/173049 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CD./ 1420 SOKAK 

1/3 
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AKDAĞ S.W. MAKİNE 

MEKANİK MÜHENDİSLİK 

TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 
- 

Adresi 

MERKEZ MAH. DEREBOYU 

CAD. ÇALIŞKAN SOK. NO:4 

HALKALI / KÜÇÜKÇEKMECE 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0200058503 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 361862 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/20/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/38942 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

54’ÜNCÜ MEKANİZE 

PİYADE TUGAY 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe EDİRNE/MERKEZ 

Adresi LONDRA ASFALTI Tel-Faks 284 214 04 94 - 284 214 59 29 

Posta 

Kodu 
 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÜRÇELİK METAL SANAYİ 

MAMÜLLERİ ÜRETİM VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SERDAR KORMAN ŞENGÜL 

Adresi 

KÜÇÜK PİYALE MAH. 

BAHARİYE CAD. NO:79 

KASIMPAŞA/BEYOĞLU 

KÜÇÜK PİYALE MAH. 

BAHARİYE CAD. NO:79 

KASIMPAŞA/BEYOĞLU 

T.C. Kimlik No.  42019527932 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4420017449  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 265116  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/21/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/56681 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ESKİŞEHİR/TEPEBAŞI 

Adresi 

GÜNDOĞDU MAH. 

ANKARA ASFALTI KARTAL 

KAVŞAĞI 

Tel-Faks 222 2375940 - 222 2375939 

Posta 

Kodu 
26320 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BAŞKENT PCB ELEKTRİK 

ELEKTRONİK SİSTEMLERİ 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

MEDİKAL VE İNŞAAT 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

GERSAN SANAYİ SİTESİ 2310/1 

SOK. (656.SOK) NO:33 

ERGAZİ/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1470387033  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 355284  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/22/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/55994 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERZURUM TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ERZURUM 

Adresi 
GEZ MAHALLESİ 

HASTANELER CADDESİ 
Tel-Faks 0 442 233 51 78-0 442 233 13 89 

Posta 

Kodu 
25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı PINAR SAĞLAM  

Adresi 

SOĞUKSU MAH. KISARNA 

CAD.SEYRAN SİT. B BLOK 

TRABZON 

 

T.C. Kimlik No. 20735704738  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
20735704738  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TRABZON BAKKALAR VE 

SEBZECİLER ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 61/87264  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/23/1-1 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/75627 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CAD. /1420 SOK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/24/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/46848 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL DENİZ İKMAL 

GRUP KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL / BEYOĞLU 

Adresi - Tel-Faks 2122543150 - 2122351199 

Posta Kodu 34440 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/25/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/116394 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta 

Kodu 
06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL 

SAĞLIK VE EĞİTİM 

HİZMETLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

MEHMET BÜLENT NURİ 

BEKTUR 

Adresi 
KOŞU YOLU CAD. 506 SOKAK 

NO:2 ŞİRİNYER/İZMİR 

KOŞU YOLU CAD. 506 SOKAK 

NO:2 ŞİRİNYER/İZMİR 

T.C. Kimlik No.  39988616460 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6380256899  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  115784  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11672/26/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/79955 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE 

PARKIYANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NİGAR SELMA DEDEOĞLU - 

Adresi 

MERİÇ SOKAK NO:5-A / 1 

BEŞTEPE / 

ÇANKAYA/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 42331425510 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9310202362 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 163805 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. 

Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 7 AYRI 

SÖZLEŞMEDEN 

(X) 
b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/1/1-1 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/18584 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÖLCÜK TERSANESİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 2624142058 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

NDT ELEKTRONİK 

CİHAZLAR MÜMESSİLLİK 

İTHALAT İHRACAT LİMİTED 

ŞİRKETİ 

KADİR BAYAT 

Adresi 

AKATLAR MAH. YILDIRIM 

OĞUZ GÖKER SOK. NO:A-5/4 

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

NİSBETİYE MAH. ILGIN SK. 

NO:1AC İÇ KAPI NO:3 

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 11309654436 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6300032861 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 316175 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/2/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/100197 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
14’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KARS 

Adresi 
CUMHURİYET MAH. ŞEHİT 

YUSUFBEY CAD. 
Tel-Faks 474 212 41 01 - 474 212 19 27 

Posta 

Kodu 
36100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HAYRİ DÖNMEZ  

Adresi YENİ SEBZE HALİ NO:11 KARS  

T.C. Kimlik No. 36856529600  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3120019888  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KARS TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5069  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (18) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/3/1-1 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) - 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KIBRIS TÜRK BARIŞ 

KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KKTC/GİRNE 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı GÜÇLÜER LİMİTED HALİL GÜÇLÜER 

Adresi 
GENÇLİK SOKAK NO:26 

/MAĞUSA 

GENÇLİK SOKAK NO:26 

/MAĞUSA 

T.C. Kimlik No. - 049082 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
MŞ3952 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KIBRIS TÜRK TİCARET 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 06383 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/4/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/79955 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı NİGAR SELMA DEDEOĞLU - 

Adresi 
MERİÇ SOKAK NO:5-A / 1 

BEŞTEPE / ÇANKAYA/ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. 42331425510 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9310202362 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 163805 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 2 AYRI 

SÖZLEŞMEDEN 

(X) 
b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/5/1-1 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/87608 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
4'ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe EDİRNE/KEŞAN 

Adresi 
ISPAT CAMİİ MAH. 

KURTULUŞ CAD.  
Tel-Faks 2847142500 - 2847144771 

Posta Kodu 22800 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı RESUL ÇELEBİ  

Adresi 

YILDIRIM MAH. TURGUT BEY 

CAD. NO:93/1 

LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ 

 

T.C. Kimlik No. 43630102706  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
43630102706  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
LÜLEBURGAZ TİC. VE SAN.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5709  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/6/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/48137 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HARP AKADEMİLERİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/BEŞİKTAŞ 

Adresi 
KONAKLAR MAHALLESİ 

İZZETTİN AKSULAR CAD. 
Tel-Faks 212 398 01 00 - 212 398 01 25 

Posta Kodu 34330 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AKÇAY KIRTASİYE YAYIN 

DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 

CİHANGİR MAH. ŞEHİT ER 

BARBAROS YALÇIN SOK. NO.2 

AVCILAR/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0190049466  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 305830  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/7/1-1 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/26403 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CAD. /1420 SOK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TERDA TERLİK DAĞITIM 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi 

ADNAN KAHVECİ MAH. İNÖNÜ 

CAD. NO:95 

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8400232592  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 479591  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/8/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/72103 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

MALATYA SAĞLIK 

HİZMETLERİ BÖLGE 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe MALATYA 

Adresi  Tel-Faks 422 336 20 41 - 422 336 20 43 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ERKAN MEDİKAL İÇ VE DIŞ 

PAZARLAMA TURİZM 

ULAŞTIRMA İNŞAAT GIDA 

TEKSTİL İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

ERKAN BİLDİRİCİ 

Adresi 

KUMTEPE MAH. MESUT CEMİL 

SOK. ABİDE SİT. A BLOK NO:1/K 

ŞİŞLİ/İSTANBUL 

KUMTEPE MAH. MESUT CEMİL 

SOK. ABİDE SİT. A BLOK NO:1/K 

ŞİŞLİ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  37315870486 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1290353974  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 702489  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/9/1-1 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) -(121 NO.LU KARAR) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

KIBRIS TÜRK BARIŞ 

KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KKTC/GİRNE 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BİGBAG TİCARET LİMİTED AYŞE BİROL 

Adresi 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

T.C. Kimlik No.  330645 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
M.Ş.14844  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15322  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/10/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) -(124 NO.LU KARAR) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

KIBRIS TÜRK BARIŞ 

KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KKTC/GİRNE 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BİGBAG TİCARET LİMİTED AYŞE BİROL 

Adresi 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

T.C. Kimlik No.  330645 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
M.Ş.14844  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15322  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/11/1-1 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) -(125 NO.LU KARAR) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

KIBRIS TÜRK BARIŞ 

KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KKTC/GİRNE 

Adresi - Tel-Faks - 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BİGBAG TİCARET LİMİTED AYŞE BİROL 

Adresi 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

ŞEHİT SONAY ÖZDAYI SOKAK 

ÇAĞ PETROL İSTASYONU YANI 

D2/D3 BOĞAZ/GİRNE 

T.C. Kimlik No.  330645 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
M.Ş.14844  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15322  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/12/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 251 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/39166 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/TALAS 

Adresi - Tel-Faks 3524242990-3524243082 

Posta Kodu 38310 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AS TEDARİK ÜRÜNLERİ İÇ 

VE DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

MURAT CİRİT 

Adresi 

YENİBOSNA KÖYALTI MEV. 

29 EKİM CD. VİZYONPARK A-

1 BL.N.56 BAHÇELİEVLER 

BAŞAK MAH. YEŞİL VADİ 

CAD. NO.3H İÇ KAPI NO:14 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 18175412740 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0860508045 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 917451 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/13/1-1 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/75740 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

DAĞ KOMANDO OKULU VE 

EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ISPARTA/EĞİRDİR 

Adresi - Tel-Faks 2463116831-2463116834 

Posta Kodu 32500 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/14/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/102543 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TUZLA PİYADE OKUL 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/TUZLA 

Adresi 
İSTASYON MAHALLESİ 

OKUL SOKAK 1 
Tel-Faks 2163951676-2163953707 

Posta Kodu 34940 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SELÇUK ÇOBANOĞLU - 

Adresi 

CİBALİ MAH. 

FUKARABABASI SK. NO:1 

KAT:4 FATİH/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 15497727620 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2590008957 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 282123 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/15/1-1 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/107674 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM ÇETİN - 

Adresi 
DEREBOYU CADDESİ NO:67 

KAT:2 HALKALI/İSTANBUL 
- 

T.C. Kimlik No. 12023219628 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 724206 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/16/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/70454 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
55’İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KIRKLARELİ/MERKEZ 

Adresi 
PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 

2’NCİ KM. 
Tel-Faks 288 2142933-288 2141565 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/17/1-1 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/69619 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
65'İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ 

Adresi  Tel-Faks 2884173311-2884177515 

Posta 

Kodu 
39750 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÜRÇELİK METAL SANAYİ 

MAMÜLLERİ ÜRETİM VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SERDAR KORMAN ŞENGÜL 

Adresi 

KÜÇÜK PİYALE MAH. 

BAHARİYE CAD. NO:79 

KASIMPAŞA/BEYOĞLU 

KÜÇÜK PİYALE MAH. 

BAHARİYE CAD. NO:79 

KASIMPAŞA/BEYOĞLU 

T.C. Kimlik No.  42019527932 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4420017449  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 265116  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/18/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/58796 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÖZEL KUVVETLER 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/GÖLBAŞI 

Adresi - Tel-Faks 3126152210-3126152122 

Posta Kodu 06838 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KPAM KILAVUZ PAZAR 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

AHMET KILAVUZ 

Adresi 

AGAH EFENDİ SOKAK 

SEVİNÇ İŞHANI NO:7/59 ULUS 

ALTINDAĞ/ANKARA 

YUNUS EMRE MAH. ŞİŞLİ 

SOK. 13-15/7 

YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 20828280460 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5890050684 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 47298 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/19/1-1 



Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/59187 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÇANAKKALE İKMAL 

DESTEK KOMUANLIĞI 
İl/İlçe 

ÇANAKKALE/ÇANAKKALE 

MERKEZ 

Adresi 
CEVATPAŞA MAH. NARA 

YOLU 
Tel-Faks 2862172460 

Posta Kodu 17100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ALOTO OTOMOTİV ELEKTRİK 

ELEKTRONİK BİLGİSAYAR 

ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞAAT VE 

MALZEMELERİ TİCARET 

PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

SABRİ GÖKÇE 

Adresi 
ATA SANAYİ SİTESİ 4. CADDE 

NO:4 ALTINDAĞ/ANKARA 

ATA SANAYİ SİTESİ 4. CADDE 

NO:4 ALTINDAĞ/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 18589013724 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0550058004 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 123339 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/20/1-1 



26 Aralık 2014 – Sayı : 29217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 259 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/46496 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM SAK - 

Adresi 
1202/2SOKAK NO:31 KAT:2 

DAİRE:205 YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 15715161434 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7390272649 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  136651 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 11673/21/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/3365 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ /KOCASİNAN 

Adresi 

SANAYİ MAH. OSMAN 

KAVUNCU BULVARI 

NO:190/1 

Tel-Faks 3523302918-3523209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ERTU OTOMOTİV SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
- 

Adresi 

İKİTELLİ OSB. DOLAPDERE 

SAN. SİT. 19. ADA NO:18 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3840032851 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 329307 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   90 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/7055 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı

Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı
Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşma”nın
Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6922 Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan J-700 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapımı

Devam Eden Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim Tesisi İçin İhtiyaç Duyulan Kuyuların Açılabilmesi Amacıyla
Bazı Taşınmazların Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7004 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Sınırları İçerisinde Gerçekleştirilecek Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi D-100
Karayolu Arası Yol Kavşak Uygulama İmar Planı Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7020 Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/7023 154 kV Çamlıyayla Havza-Kadıncık 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7032 154 kV (Bursa DGKÇS-Bursa SAN) Brş.N-Demirtaş EİH Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7033 154 kV Selçuk GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7044 380 kV Bornova 380 GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7045 380 kV (Zetes-Amasra) Brş.N-Bartın 380 OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7046 154 kV Alaşehir JES TM-Alaşehir JES Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7047 154 kV (Varsak-Serik) Brş.N.-Belek Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI
— Danıştay Üyeliğine, İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet SARAÇ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/84)
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 712)

YÖNETMELİKLER
— Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
— 2015 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/40)
— Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların

Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (No: 2014/59)
— 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi

Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-78 Sayılı Kararı

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


