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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Üretici grubu, organik tarım faaliyetini ancak tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar altında
yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Müteşebbis bu belge/belgeleri sözleşme aşamasında yetkilendirilmiş kuruluşa verir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı için Ba-
kanlıktan izin ve belge alınmasını takiben organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak
iyileştiricileri için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak sertifika alı-
nır.”

“g) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan
Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve
Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönet-
melik eklerinde tanımlanmayan ancak bu Yönetmeliğin Ek-1’inde bulunan organik gübre ve
toprak iyileştiricilerin üretimi ve ithalatı için müteşebbis tarafından Bakanlıktan izin alınmasını
takiben yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak sertifika alınır. Bu ürünlerin piyasaya arzı için
alınan sertifikaya istinaden Bakanlık tarafından belge düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“j) Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hay-
vanların bulunamaması halinde her yıl mevcut sürüde bulunan yetişkin büyükbaş hayvanların
maksimum %10’u, domuz ve küçükbaş hayvanların maksimum % 20’si 4 numaralı alt bent
hariç doğum yapmamış dişi olarak, il müdürlüğünün onayı ile konvansiyonel hayvancılık ya-
pılan işletmelerden getirilebilir. Getirilen hayvanlara geçiş süreci uygulanır. Bu oranlar aşağı-
daki durumlarda il müdürlüğünün onayı ile  %40’a kadar artırılabilir:

1) Müteşebbisin yazılı taahhüdü ile sürü büyüklüğünün artırılmasının garanti edilmesi
halinde.

2) Irk değiştiriliyorsa.
3) Yeni bir hayvansal üretim geliştiriliyorsa.
4) Çiftlikteki hayvan ırkı yok olma tehlikesi altındaysa.
5) Sağlık ya da afet nedenleriyle yüksek hayvan ölümleri oluyorsa.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde

yer alan “Organik etlik piliç yetiştiriciliğinde yavaş gelişen genotiplerin kullanılması duru-
munda asgari kesim yaşı 72 gündür.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşa-

ğıdaki alt bent eklenmiştir. 

“6) Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki nedenlerden dolayı yüksek ölümlerin olması

ve organik olarak yetiştirilen su ürünleri bulunmaması halinde, organik olmayan su ürünleri

ile stok yenilenebilir veya yeniden oluşturulabilir. Bu durumda, su ürünleri stoğu, üretim dön-

güsünün en az son üçte ikisini organik su ürünleri yetiştiriciliğinde geçirir.

- Doğal afet,

- Kötü iklim koşulları,

- Müteşebbisin sorumlu tutulamayacağı su ürünleri hastalıkları, su kalitesi/miktarındaki

ani değişiklikler veya üretim tesisinde meydana gelen arıza veya tahribat.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent

eklenmiştir.  

“1) Ürünün kime ait olduğu belirtilir.”

“4) Ürün etiketinde “Organik” ibaresi yer alır.”

“6) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği, ithal edilen ürünlerde ise bu Yönetmeliğe

uygunluğunun kontrol edilerek yeniden sertifikalandırıldığı belirtilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.  

“h) Vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan organik ürünler için müstahsil mak-

buzu düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

ile üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktalarını dik-

kate alarak bir kontrol planı hazırlar. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol

ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirler. Kontrol planı bu Yönetmelikte belirtilen kontrol sayısı/gün

dikkate alınarak hazırlanır. Kontrolörün bir günde kontrol etmesi gereken müteşebbis sayısının

takibi yetkilendirilmiş kuruluş sorumluluğundadır.

b) Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziya-

retlerinin en az % 10’u habersiz yapılır. Üretimi ruhsata bağlı bitkisel ürünleri üreten müte-

şebbislerin kontrolü tebliğ ile belirlenir.”

“Kontrolör yaptığı kontrol işlemi sonucunda bir kontrol raporu hazırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“a) Yetkilendirilmiş kuruluşlar teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek

imkânlara sahip olur. Yetkilendirilmiş kuruluşun yetki kapsamı sertifikasyon ise en az bir ser-

tifiker, kontrol ise en az bir kontrolör, kontrol ve sertifikasyon ise en az bir kontrolör ve bir

sertifiker istihdam eder. Yetkilendirilen kontrolör ve sertifiker sayısı; müteşebbis sayısı ve üre-

tim alanları için yeterli olur. Bir kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol eder.

Üretici grubu olması halinde bu sayı en fazla altı ile sınırlıdır.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“e) Yürürlükteki organik tarım mevzuatına uygun faaliyette bulunacaklarına dair bu
Yönetmeliğin Ek-14’üne uygun noter onaylı taahhütname.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’de kayıtlı bilgilerdeki her türlü güncellemeler ile sözleş-
mesi iptal edilen müteşebbise ait silme işlemlerini on beş gün içerisinde yapar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Gerekli hallerde büro denetimleri Bakanlık ve il müdürlükleri ile birlikte veya il müdürlükle-
rince yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.  

“(2) Kontrolörlük ve sertifikerlik başvurularında aranılacak şartlar, yetki, çalışma usul
ve esasları şunlardır:

a) Başvuruda aranılacak şartlar ve istenilen belgeler:
1)  Ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği fakültelerinin birinden veya deniz

bilimleri fakültesi balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümünden mezun olmak.
2)  Aşağıdaki deneyim belgelerinden birine sahip olmak:
- Yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak veya Bakanlıkta/il müdürlüğünde

organik tarım konusunda en az bir yıllık bilgi ve deneyim sahibi olduğunu gösterir belge.
- Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına, yetki-

lendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak çalıştığı en az üç ay süresince kontrolörle arazide
en az on iş günü ve yirmi müteşebbis kontrolüne katıldığına ve ilgili il müdürlüğü personelinin
bu kontrollerin en az beşine eşlik ettiğine ilişkin belge.

- Bakanlık tarafından daha önce kontrolör veya sertifiker olarak yetkilendirilmiş oldu-
ğuna dair belge.

3) İlk kez sertifiker yetkisi verilecek olanlar için en az bir yıl kontrolörlük yaptığına
dair belge.

4) T.C. kimlik numarası beyanı.
5) Noter onaylı imza beyannamesi.
6) Yetkilendirilmiş kuruluş ile yapılan noter onaylı sözleşme.
7) Lisansına uygun meslek odası üyelik kaydı.
8) Kuruluş adına kayıtlı sosyal güvenlik kurumu kaydı.
9) Son bir yıl içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
b) Yetki;
1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar,  çalıştırmak istediği kontrolör ve sertifiker için yukarıda

belirtilen belgeleri başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa sunar. Bakanlıkça değerlendirilerek
kontrolörlük veya sertifikerlik yetkisi verilir.

2) Kontrolör ve sertifiker yalnız bir yetkilendirilmiş kuruluş adına çalışır.
3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar çalıştıracakları kontrolör ve sertifiker için Bakanlıktan

yetki alır. Yetkilendirilen kontrolör ve sertifiker Bakanlık tarafından kimlik verilerek kayıt
altına alınır.
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c) Çalışma şekil ve esasları;
1) Bakanlıktan alınan yetki belgesiyle tam zamanlı olarak çalışırlar.
2) Kontrolör yaptığı kontrole ilişkin kontrol formu ve kontrol raporu düzenleyerek im-

zalar ve yetkilendirilmiş kuruluşa teslim eder. 
3) Sertifiker, bu Yönetmeliğe göre kontrol edilerek hazırlanan kontrol formu ve kontrol

raporu doğrultusunda sertifikasyon faaliyetini yürütür.
4) Kontrolör ve sertifikerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti ha-

linde Bakanlık tarafından verilen yetki komite kararı ile iptal edilir. İptal tarihi itibarıyla 1 yıl
süre geçmeden yeniden yetki verilmez. Yetki iptali uygulanacak kontrolör ve/veya sertifikerin
kuruluştan ayrılmış olmaları halinde de komite kararını takiben 1 yıl süre geçmeden yeniden
yetkilendirilme yapılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“1) Organik Tarım Komitesi; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür
Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı ve ilgili daire başkanlığından üç üye, Hukuk Müşavirliğinden
bir üye ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.  

2) Komite Müsteşar onayı ile oluşturulur. Komiteye Bitkisel Üretim Genel Müdürlü-
ğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili Daire Başkanı başkanlık eder.”

“3) Komite, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının ço-
ğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

4) Kararlar, toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde toplantıya katılan üyeler tarafından
imzalanarak Müsteşar onayına sunulur ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, Ek-6 ve Ek-8 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin;
a) 18 inci maddesi 31/12/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 6 ncı ve 12 nci maddeleri 1/4/2018 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2010 27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/10/2011 28076
2- 14/8/2012 28384
3- 24/5/2013 28656
4- 15/2/2014 28914
5- 22/7/2015 29422
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) ve (26) nu-
maralı bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“21) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin
tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bu-
lunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve Kurum tarafından verilen izni,”

“26) Şehir: Belediye veya Büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir
alanların tamamını,”

“31) Onaylı kimlik kartı: Sertifikalı firma bünyesinde bulunan kişilere faaliyetleri es-
nasında üzerlerinde bulundurmak üzere dağıtım şirketlerince verilen resimli tanıtıcı belgeyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sertifika türleri aşağıdaki gibidir:
a) Yapım ve hizmet sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis

hatları dışındaki, doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik,
kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını
gösteren ve Kurum tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir,

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis
hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım
hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi
resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölge-
sinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sertifika ve yetki belgesi başvuruları
Madde 9 – Yapım ve hizmet sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-1’de

yer alan “Sertifika Başvuru Dilekçesi”, EK-2’de yer alan “Taahhütname” ve EK-3’te belirtilen
bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-7’de
yer alan “Sertifika Başvuru Dilekçesi”, Ek-8’de yer alan “Taahhütname” ve EK-9’da belirtilen
bilgi ve belgeler ile birlikte dağıtım lisansı sahibi şirkete ya da yetki belgesi sahibi şirketlere
başvuruda bulunur.

Kuruma yapılacak sertifika başvurularına altmış gün içinde cevap verilir. İlgili mevzuata
uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklara
ilişkin birden fazla olarak yapılabilecek bildirimlere ait her bir tebliğ tarihinden itibaren otuz
gün içinde, bildirilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır
ve başvuru evrakı iade edilir.

Sertifika başvurusunun inceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için
gereksinim duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek/tüzel
kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Bu süreçte Kurumca
talep edilen bilgi/belgelerin altmış gün içinde Kuruma ibraz edilmemesi halinde sertifika baş-
vurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
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Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişiler ise; EK-13’te yer alan “Başvuru Dilekçesi” ve
ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yapım ve hizmet sertifikası başvurularına ilişkin Kurum tarafından yapılan inceleme
ve değerlendirme sonucunda sertifika başvurusunun uygun bulunması halinde başvuru sahibine
sertifika verilir; aksi halde başvuru reddedilir ve başvuru esnasında Kurum hesabına yatırılan
ve içinde bulunulan yıl için geçerli olacak şekilde belirlenmiş sertifika alma bedeli, başvuru
sahibine başvuru evrakı ile birlikte iade edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 – Yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili mevzu-

atta düzenlenenlerin yanı sıra diğer hak ve yükümlülükleri şunlardır:
a) Sertifika sahipleri, sertifikalarında belirtilen faaliyet konuları ve kategorileri dışında

doğal gaz piyasasında hiçbir yapım ve hizmet faaliyetinde bulunamaz.
b) Sertifika sahipleri Kurum tarafından denetlenebilir veya denetlettirilebilir. Sertifika

sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara her türlü kolaylığı sağlamakla yü-
kümlüdür.

c) Sertifika sahipleri, Kurumun, mevzuattan kaynaklanan denetleme ve araştırma gibi
görevlerini yerine getirebilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek ya da
talep edilmesi halinde göndermek zorundadır.

ç) Sertifika sahipleri Kuruma ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik
olması halinde, bu değişikliği Kuruma onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir.

d) Sertifika sahipleri, makul ve basiretli bir tacir gibi davranarak faaliyetlerini gerçek-
leştirir.

e) Sertifika sahipleri, sertifikanın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, sertifikanın
sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on
beş gün içinde sertifikayı Kuruma iade eder.

f) Sertifika sahipleri, sertifikanın iptalinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul ta-
rafından hizmetin aksamaması amacıyla alınacak her türlü karara uymak zorundadır.

g) Sertifika sahibi ayrılmış olan personelin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar
ayrılan mühendisin mesleğine ilişkin kategoride faaliyete devam edemez.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili mevzuatta
düzenlenenlerin yanı sıra diğer hak ve yükümlülükleri şunlardır:

a) Sertifika sahipleri, sertifikalarında belirtilen faaliyet konuları dışında doğal gaz pi-
yasasında hiçbir yapım ve hizmet faaliyetinde bulunamaz.

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri sertifika aldıkları yetki belgesi sahibi
ya da dağıtım lisansı sahibi şirketlerce denetlenir. Ancak gerekmesi halinde her zaman Kurum
tarafından da denetlenebilir. Sertifika sahibi, yerinde denetim esnasında denetimde bulunanlara
her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

c) Sertifika sahipleri, sertifika aldıkları şirketin, mevzuattan kaynaklanan denetleme ve
araştırma gibi görevlerini yerine getirebilmesi için, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak
vermek ya da talep edilmesi halinde göndermek zorundadır.

ç) Sertifika sahiplerinin, sertifikalarını almış oldukları şirketin yetki belgesinin Kurum
tarafından yürürlükten kaldırılması durumunda, aynı hak ve yükümlülüklerle Kurum tarafından
belirlenen başka bir yetki belgesi sahibi tarafından sertifikaları yenilenir. Sertifikalarını dağıtım
lisansı sahibinden alan gerçek veya tüzel kişilerin sertifikaları da ilgili dağıtım lisansının süre-
sinin sona ermesi, iptali veya Kurul onayı ile sona erdirilmesi halinde Kurum tarafından belir-
lenen dağıtım lisansı sahibi tarafından yenilenir.

10 Ocak 2018 – Sayı : 30297                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



d) Sertifika sahipleri yetki belgesi ya da dağıtım lisansı sahibi şirkete ibraz ettikleri
bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliği sertifika aldıkları şir-
kete onbeş gün içinde yazılı olarak bildirir.

e) Sertifika sahipleri, makul ve basiretli bir tacir gibi davranarak faaliyetlerini gerçek-
leştirir.

f) Sertifika sahipleri, sertifikanın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, sertifikanın
sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on
beş gün içinde sertifikayı aldığı şirkete iade eder.

g) Sertifika sahipleri, sertifikanın iptalinin zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul ta-
rafından hizmetin aksamaması amacıyla alınacak her türlü karara uymak zorundadır.

ğ) Sertifika sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, tesisatçı ve çelik/polietilen boru
kaynakçısı kadrolarında, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde MYK
onaylı mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık
belgesi almış personel ya da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okulları
ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup ilgili bö-
lüm, alan ve dallarda ustalık belgesi/diploma sahibi personel çalıştırmak zorundadır.

h) Sertifika sahibi, ayrılmış olan makina mühendisinin yerine yeni personel istihdam
edinceye kadar faaliyete devam edemez. Aynı şekilde, ayrılmış olan mesleki yeterlilik belgesi
sahibinin, kaynakçı veya tesisatçının yerine yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan per-
sonele ilişkin faaliyet konusunda faaliyette bulunamaz. Yeni personel istihdam edildiğinde,
faaliyetine devam etme izin talebini içeren başvuru dilekçesi ve ekinde yeni istihdam edilen
personele ait dağıtım şirketince onaylı belge suretleri ve Ek 9’un 7 nci maddesinde belirtilen
bilgi ve belgeler ile dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru en geç beş gün içerisinde
neticelendirilir.

ı) Sertifikalı firma bünyesinde çalışan personel, kendilerine dağıtım şirketi tarafından
verilen onaylı kimlik kartını faaliyetleri esnasında bulundurmak ve talep edilmesi durumunda
göstermekle yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“ı) Yetki belgesi sahibi, sertifika vermiş olduğu gerçek ve tüzel kişilerin, kendilerine
sertifika verilmesine esas şartları devam ettirip ettirmediklerine yönelik kontrolleri, sertifika
tadil/vize/yenileme başvuru tarihlerinden ayrı olarak kendisince uygun gördüğü zaman peri-
yodlarında gerçekleştirmekle yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sertifika sahiplerinin, Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl
için geçerli olacak sertifika alma, yenileme, tadil, suret çıkartma ve sertifika vize bedelleri, her
yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve
Kurum internet sayfasında duyurulur. Sertifika alma, yenileme, suret çıkartma, tadil ve vize
bedeli başvuru esnasında ve peşin olarak ödenir. Yenileme başvurusu kapsamında, faaliyet ko-
nuları ve kategorilerinin ilave edilmesinin/çıkartılmasının ve/veya ticaret unvanının değiştiril-
mesinin talep edilmesi durumunda, yenileme bedeline ilave olarak herhangi bir bedel öden-
mez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“Sertifikaların Tadili, Vizesi, Yenilenmesi, Sona Ermesi ve İptali”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Sertifikalar;
a) Sertifika sahibinin sertifikasında değişiklik yapılması için öne sürdüğü gerekçelerin

uygun bulunması,
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b) İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların tadil gerektirmesi,
c) Sertifika sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleşen değişiklikler doğrultusun-

da sertifika hükümlerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi,
durumlarında tadil edilebilir.
Yapım ve hizmet sertifikalarının tadil işlemleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı,

iç tesisat ve servis hatları sertifikalarının tadil işlemleri ise sertifikanın alınmış olduğu dağıtım
şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirket tarafından sonuçlandırılır.

Sertifikada bulunmayan bir faaliyet konusu veya kategoride faaliyet gösterilmek iste-
nilmesi, sertifikada mevcut bulunan bir faaliyet konusunun çıkartılmak istenilmesi ya da ticaret
unvanı değişikliği hallerinde sertifika tadili için,

a) Yapım ve hizmet sertifikası tadil başvurusunda bulunacak kişiler, Ek-4’te yer alan
“Sertifika Tadil Başvuru Dilekçesi” ile birlikte ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri
ibraz etmek suretiyle Kuruma,

b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası tadil başvurusunda bulunacak kişiler, EK-10’da
yer alan “Sertifika Tadil Başvuru Dilekçesi” ile birlikte ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve
belgeleri ibraz etmek suretiyle sertifika almış oldukları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi
sahibi şirkete,

başvurmakla yükümlüdürler.
İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika tadil başvurularındaki

eksiklik veya yanlışlıklar başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde
giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile sertifika tadil
bedeli iade edilir.

Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum veya dağıtım şirketi/yetki belgesi sa-
hibi tarafından resen yapılan tadillerden sertifika tadil bedeli alınmaz.

Sertifika sahibinin, başka bir kişi ile, tüm aktif ve pasifleri ile birleşmesi durumunda,
hükmi şahsiyeti sona erecek olan tüzel kişinin sertifika sahibi olması halinde, sahip olduğu ser-
tifika, devralan kişi adına tadil edilinceye kadar yapım ve hizmet faaliyetinde bulunulamaz.
Devralan kişinin, üçüncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunmasının akabinde ser-
tifikanın tadil edilmesi sonrasında faaliyete başlanılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A
maddesi eklenmiştir.

“Sertifikaların vizesi
Madde 15/A – Vize süresi, sertifika yürürlük ve yapılan her yeni vize başlangıç tari-

hinden itibaren, yapım ve hizmet sertifikası için iki yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası
için bir yıldır.

Yapım ve hizmet sertifikası sahipleri; EK-5’te yer alan “Sertifika Vize Başvuru Dilek-
çesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Kuruma başvuruda bulunur.
Yapılan vize başvuruları Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından en geç altmış gün
içinde değerlendirilir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri; EK-11’de yer alan “Sertifika Vize Baş-
vuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeler ile birlikte sertifikalarını
almış oldukları dağıtım şirketine ya da yetki belgesi sahibi şirkete başvuruda bulunur. Yapılan
vize başvuruları en geç on beş gün içinde değerlendirilir.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik
veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde başvuru ya-
pılmamış sayılır ve başvuru evrakı ile vize bedeli iade edilir.

Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemez,
yeni müşteriler ile sözleşme yapamaz ve dağıtım şirketine yeni müracaat dosyası sunamaz. Vi-
zesiz faaliyette bulunan sertifika sahipleri hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen
yaptırımlar uygulanır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Sertifikalar, sertifika sahibinin talebi üzerine sertifika süresinin bitiminden

başlamak üzere en az on, en fazla otuz yıllık süre için yenilenebilir.
Yapım ve hizmet sertifikası sahipleri yenileme için, sertifika süresinin sona ermesinden

en fazla yüzseksen, en az kırkbeş gün önce Kuruma, Ek-6’da yer alan “Sertifika Yenileme Baş-
vuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda
bulunurlar. Sertifika yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın
yenilenmesi hakkındaki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen kırkbeş gün içinde Doğal
Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca sonuçlandırılır.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri yenileme için, sertifika süresinin sona er-
mesinden en fazla yüzyirmi, en az otuz gün önce sertifikalarını aldıkları dağıtım şirketine ya
da yetki belgesi sahibi şirkete, Ek-12’de yer alan “Sertifika Yenileme Başvuru Dilekçesi” ve
ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunurlar. Sertifika
yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın yenilenmesi hakkın-
daki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde başvurunun yapıldığı şirket ta-
rafından sonuçlandırılır.

Yenileme başvurusu ile ilgili olarak tespit edilen eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tari-
hinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde yenileme başvurusu yapılmamış sayılır
ve başvuru evrakı ile yenileme bedeli iade edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – Yapım ve hizmet sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesi

sahibi şirketler ile dağıtım lisansı sahibi şirketler, Kurum tarafından denetlenebilir ya da de-
netlettirilebilir. İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi gerçek veya tüzel kişiler ise sertifika
aldıkları yetki belgesi sahibi ya da dağıtım lisansı sahibi şirketlerce denetlenir. Ancak gerekmesi
halinde her zaman Kurum tarafından da denetlenebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24 – Bu Yönetmelik uyarınca sertifika sahipleri ile Kurum veya dağıtım şir-

keti/yetki belgesi sahibi arasında yapılacak karşılıklı tüm bildirimler 7201 sayılı Tebligat Ka-
nunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, yapım ve hizmet sertifikası sahi-
binin veya yetki belgesi sahibinin adres değişikliğini Kuruma, iç tesisat ve servis hatları serti-
fikası sahibinin adres değişikliğini ilgili dağıtım şirketi/yetki belgesi sahibine, adres değişikliği
gerçekleşmeden önceki üç iş günü içinde bildirmesi zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1, Geçici 2, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Ge-
çici 7, Geçici 8 ve Geçici 9 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe aşa-
ğıdaki Geçici maddeler eklenmiştir.

“Vize işlemleri
Geçici Madde 10 – Yapım ve hizmet sertifikalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce yapılmış olan vize işlemlerinin geçerlilik tarihleri, sertifikaya derç edilmiş olan
vize geçerlilik tarihine kadar aynen devam eder.”

“Onaylı kimlik kartı işlemleri
Geçici Madde 11 – Onaylı kimlik kartı ile ilgili uygulama 01/07/2018 tarihinden iti-

baren başlar.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6’sı ekteki şekilde

değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ve Ek-13
eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Federasyon”,
“Lisans” ile “İlişiksiz Belgesi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Federasyon: Genel Müdürlüğün ana hizmet birimi olarak faaliyet gösteren spor fede-
rasyonları ile 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre kurularak tüzel kişilik
kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi or-
ganları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hü-
kümlerine tabi bağımsız spor federasyonlarını,”

“Lisans: Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katı-
lacaklara elektronik ortamda il müdürlüğü veya federasyon tarafından verilen tasdikli belgeyi,”

“İlişiksiz Belgesi: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine
dair imzalı ve mühürlü veya e-onaylı belgeyi,”

“Öğrenci Lisansı: Eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde düzenlenecek olan yarış-
malara katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,”

“Elektronik Ortamda Başvuru: Her türlü başvuru ve belgenin, kişinin kimliğinin ve im-
zasının veya yazının kaynağının kim olduğunun tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal ola-
rak belirlenebilir olması kaydıyla, Genel Müdürlükçe sağlanan elektronik ortamda veya diğer
iletişim araçlarıyla da yapılmasını ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı belgelerin is-
tenmesi veya bu belgelerin elektronik ortamda teyit edilmesi ile belge kabulünün sağlanmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – Düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, bu Yönetmelik hü-

kümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyon-
lara vize ettirilmesi zorunludur (Ek-1). İl müdürlükleri, spor federasyonları veya elektronik or-
tam dışında verilen lisanslar geçersizdir.

Ayrıca kişiler, kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait
belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-devlet kapısı üzerinden sorgula-
yabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler. E-devlet kapısı üzerinden
alınan belgeler, Spor Genel Müdürlüğü birimlerince veya bağımsız spor federasyonlarınca alın-
mış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir.

Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına il müdürlüğünden ferdi
sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını il müdürlüklerine vize ettirebilirler.

İlk defa ferdî sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çı-
karabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulübünden ilişkisini keserek tescil sürelerini
beklemeksizin ferdî sporcu lisansı çıkarabilirler. Kulübün sporcuya ilişkisiz belgesi vermemesi
hâlinde sporcu kulübünden istifa ederek (Ek-8) ferdî lisans alabilir. Kulüp adına lisans çıkar-
dıktan sonra ferdî sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular
Ek-3’te belirtilen tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar.

Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve
kuruluşlar için il müdürlüklerince düzenlenen spor kartları (Ek-9) federasyonların il müdür-
lüklerinde düzenledikleri spor yarışmaları için çıkarılan lisanslardan ayrı değerlendirilir.

Her spor dalı için ayrı ayrı lisans düzenlenir. Sporcu aynı spor dalında olmamak şartıyla,
sporcusu bulunduğu kulüpte yapmak istediği spor dalı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla
birden fazla kulübün sporcusu olabilir. Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun
yapmak istediği branş var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz.
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Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği
branşların dışında bir branşta spor yapmak istiyor ise kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çı-
kartabilir. Kulübünün söz konusu branşı taahhüt etmesi halinde sporcuya ait ferdi lisans kulüp
lisansına dönüştürülür.

Ligleri bulunan federasyonlar, bu liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize, trans-
fer, geçici transfer ve sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları hazırlayacakları talimat ile belir-
lerler. Bu esasları içeren talimat federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uy-
gulamaya konulur.

Bağımsız federasyonların talepleri halinde sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri
bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Spor federasyonlarının faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans

çıkarabilmeleri için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri EK-3’te belirtilmiştir.
Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğu il mü-

dürlüğüne veya kimliği ve belgeleri doğrulanabilir elektronik ortamdan müracaat etmesi ge-
rekmektedir. Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından doldurulması şarttır. Bağımsız spor
federasyonları, sporcu lisans işlemlerinden ücret alınmasını kararlaştırabilirler.

a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet vesikalık fotoğraf.
c) 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (EK-4). Veli İzin Belgesinin birden fazla

verilmesi halinde ilk tarihi taşıyan belge geçerli olup, Veli İzin Belgesinin spor kulübü yetkilisi
tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir. Veli İzin Belgesinin doğruluğundan
spor kulübü sorumludur.

d) Sağlık İzin Belgesi.
e) Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet tescil

fişi (EK-2).
Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında

başka belgeler isteyebilirler.
İl müdürlüğünce yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere, kulüp lisansı

veya ferdi lisans belgesi hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.
Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi de

il müdürlüğünde saklanır.
Zayi nedeniyle lisans çıkarmak isteyen sporcu, herhangi bir il müdürlüğünden kimlik

ibraz etmek şartıyla veya kimliği doğrulanabilir elektronik ortamda müracaat yaparak lisans
çıkarabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisansını bir yıldan fazla kullanacaklar her sezon il müdürlüklerine vize yaptırmak
zorundadır. Bu işlem elektronik ortamda da yapılabilir.”

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

“Vize işlemleri için sağlık izin belgesi ile il müdürlüğüne müracaat edilir. Bu işlem
elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE

UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/1983 tarihli ve 18214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde
ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“a) Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan
öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim
kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üni-
versite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendiri-
lerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim
üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğ-
retim kurumunda görev yapması gerekir.”

“d) Araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dı-
şında bir yıla kadar görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 28/8/2016 tarihli ve 29815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru için gerekli bel-
gelere, son başvuru tarihine ve diğer konulara, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisiyle Se-
nato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlan-
dırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, ilgili enstitü yönetim kurulunun öneri-
siyle Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen nedenlerden birine dayalı olarak öğ-

rencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci mazeretini belirten belgeleri ilgili enstitü
müdürlüğüne teslim eder ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin
saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve onuncu fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara göre yazdığı
tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesli-
minin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu
sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanat
çalışması yapan öğrenci ise sanatsal çalışmasını sunar ve Kılavuzda yer alan kurallara göre ha-
zırladığı tezini güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının
tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu
sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sözlü olarak savunur.”
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“(10) Öğrenci, düzelttiği tezini beşinci fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde en geç
üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen
öğrencinin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans programındaki tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması
durumunda, reddedilen tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul
edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış ve başarmış olması koşuluyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan
bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi
verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğ-
rencinin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez önerisini izleyen
yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az on
beş gün önce Doktora Tez İzleme Komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, Komite
önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci, onuncu ve on birinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara uygun
olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf
notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz
okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sözlü olarak sa-
vunur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, ayrıca tezi ile birlikte özgün çalışmasını da jüri
önünde sözlü olarak savunur.”

“(10) Düzeltme kararı verilen tez/sanatta yeterlik çalışması için öğrenci, gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini/sanatta yeterlik çalışmasını tekrar danışmanına sunar. Danışmanın
tezin/sanatta yeterlik çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez/sanatta
yeterlik çalışması, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir. Öğrenci,
en geç altı ay içinde düzelttiği tezini/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(11) Tezde/sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek li-
sans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla
talepte bulunması durumunda enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması
verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye,
mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda
da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği ke-
silir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2016 29815

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2017 30072
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İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ÇATIŞMA ANALİZLERİ VE BARIŞ 

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri

ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (ÇABAM): İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin Çatışma Analizleri ve Barış Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ile

birlikte çalışarak, Türkiye ve uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmak.

b) Üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile diğer fakülte birimlerinde, li-

sans veya lisansüstü düzeyde çatışma analizleri ve barış çalışmaları, uluslararası ilişkiler, siyaset

bilimi, modern Türkiye çalışmaları konularında öğrenim gören öğrencilerin, bu alanlara ilişkin

her türlü araştırma ve inceleme kapsamındaki bilgiye ulaşmasını sağlamak.

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297



c) Türkiye’nin siyasi, kültürel, etnik, dini ve sosyo-ekonomik sorunlarına dair derinle-

mesine inceleme ve araştırmalar yapmak, bu alanda akademik yayınları ve araştırmaları des-

teklemek. 

ç) Türkiye’nin yakın havzasındaki siyasi, etnik, dini, kültürel ve ekonomik çatışmalara

dair araştırmalar yapmak, bu çatışmaların Türkiye’ye etkilerini incelemek ve bu alandaki araş-

tırmaları desteklemek.

d) Küresel siyasi, iktisadi, ekolojik ve kültürel sorunların anlaşılması doğrultusunda

araştırmalar yapmak, bu sorunların ve bu sorunların barışçıl yollarla çözülebilmesi için akade-

mik ve pratik önerilerde bulunmak.

e) Türkiye’de barış ve uzlaşı kültürünün gelişmesi için her düzeyde çeşitli eğitim faa-

liyetlerini desteklemek ve bu konularda ulusal ve uluslararası iş birliklerinde bulunmak.

f) Merkez tarafından üretilen araştırmaların sonuçlarını çeşitli akademik yayınlar, ra-

porlar, konferanslar, görsel ve yazılı basın aracılığı ile ülke ve dünya kamuoyu ve siyaset yapım

kurumları ile paylaşmak.  

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur: 

a) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, ik-

tisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yön-

temler konusunda danışmanlık yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projeleri plânlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

c) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, anketler ve ista-

tistiksel ve etnografik saha çalışmaları plânlamak ve uygulamak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası

kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak,

ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak

yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerekti-

ğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve dışında yayınlar yapmak; bu

amaçla yapılan yayınları desteklemek.

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak;

ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik

etmek, program açmak üzere Üniversitenin Sosyal Bilimleri Enstitüsü ile iş birliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller

düzenlemek.

ğ) Çatışma analizleri ve barış çalışmaları ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları

plânlamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek.

h) Çatışma analizleri ve barış çalışmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarış-

malar düzenlemek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri

üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
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i) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmak şartı ile yurt içi ve dışından

misafir araştırmacı kabul etmek.

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu.

c)  Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rek-

tör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür tekrar gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün olmadığı zaman Müdüre

vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması duru-

munda yeni bir Müdür Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından iki yıllık süre için gö-

revlendirilir. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitme-

den ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin

yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun toplantı zaman ve usulü

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere

toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğun-

luğu ile karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
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b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını be-

lirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dı-

şından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için seçilen en çok on kişiden

oluşur. Bu kurula Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. Danışma Kurulu, her altı ayda en az

bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili stratejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında

Müdür ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliklerini sağla-

mak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI

DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/50)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının ge-

liştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik

ile güvenilir ürün arzının sağlanması için su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları

yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile Ba-

kanlık tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından alınmış İyi Tarım

Uygulamaları Sertifikasına sahip, Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürün-

leri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

d) İyi tarım uygulamaları: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre yapılan tarımsal faaliyeti,

e) İTU: İyi tarım uygulamalarını,

f) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulmuş olan iyi tarım uygulamaları birimlerini,

g) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol

yöntemlerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönet-

meliğe uygun olduğunu gösteren belgeyi,

ğ) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

h) Üretim yılı: Su ürünleri yetiştiriciliğinde ürünün hasat edildiği yılı,
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ı) Satış belgesi: Yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış

faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi veya müstahsil makbuzunu,

i) Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı: Ek-6’da yer alan, hasadını yaptığı ürünü kendi

işleme tesisinde işleyecek olan veya kendine ait başka bir tesiste canlı olarak büyütmeye devam

edecek olan işletmeler için düzenlenecek tutanağı,

j) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,

k) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-

lere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

l) SÜİTUD: Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğini,

m) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Bakanlıkça su ürünleri üretim

faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini İyi Tarım

Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapan gerçek veya tüzel kişi-

leri,

n) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

o) Tesis (proje) kapasitesi: Yetiştiricilik belgesinde belirtilmiş üretim miktarını,

ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafın-

dan yetki verilmiş tüzel kişileri,

p) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-

dığı yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme çalış-

maları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, su ürünleri yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları

Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun üretim yapan su ürünleri yetiştiricileri için kontrolü

yapılmış ürünün sertifikasını düzenlemekten ve destekleme döneminde başvuruda bulunan ye-

tiştiriciler için Ek-4’te yer alan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini

düzenlemekten sorumludur.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteği

MADDE 6 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine;

a) Su ürünleri yetiştiriciliğini yavrudan hasata kadar İyi Tarım Uygulamaları Hakkında

Yönetmelik kapsamında gerçekleştiren, 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve

2017 yılında geçerli olan İTU sertifikasına sahip olan üreticiler,

b) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda te-

min etmek suretiyle yetiştiricilik yapan 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında düzenlenen ve

2017 yılında geçerli olan İTU sertifikasına sahip olan üreticiler,

başvurabilir.
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(2) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Ek-3’te yer alan

Destekleme Talep Formunu doldurarak yetiştiriciliğin yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat

ederler:

a) Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme

Başvuru Dilekçesi,

b) İTU Sertifikası,

c) İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Sertifika Eki,

ç) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren 2017 yılına ait satış belgesinin aslı veya

noter onaylı sureti ve/veya 2017 yılında düzenlenen Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı,

d) Yetiştiricilik belgesi/belgelerinin fotokopisi.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteklemesi aşağıda belirtilen

esaslara göre yapılır:

a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura ve levrektir.

b) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesi, birinci ve

ikinci fıkralardaki usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

c) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesinden yarar-

lanmak isteyen yetiştiriciler, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 30/3/2018 tarihi mesai saati

bitimine kadar ikinci fıkradaki belgeler ile birlikte yetiştiriciliğin yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne

başvurmak ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

ç) TBS’deki bilgileri tamamlatmak yetiştiricinin kendi sorumluluğundadır.

d) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda

İTU sertifikasına sahip balıklardan temin etmek suretiyle yetiştiricilik yapan ve ürünlerini İTU

kapsamında sertifikalandıran yetiştiricilerin, aldıkları satış belgesinde “canlı” ibaresinin yer

alması gerekmektedir. Kendisine ait diğer bir işletmeden İTU sertifikalı balıkların temin edil-

mesi durumunda işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenletilecek Su Ürünleri Hasat

Tespit Tutanağında da “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belgeler balıkların götü-

rüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilerek il/ilçe müdürlüğü elemanları

nezaretinde işletmeye bırakılır. Balıkların işletmeye canlı olarak bırakıldığına dair ilgili satış

belgesi veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı üzerinde balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür

ve miktarı kaydedilerek imzalanır.

e) Yetiştirici/üreticinin, hasat ettiği balığı kendi tesisinde işlemesi durumunda Su Ürün-

leri Hasat Tespit Tutanağının düzenlenmesi ve desteğe esas miktarın tespit edilmesi gerekmek-

tedir.

f) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;

1) İTU sertifikasında belirtilen kapasite esas alınır.

2) İTU sertifikasında belirtilen kapasite, yetiştiricilik belgesinde tesis (proje) kapasitesi

(ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasiteden fazla olamaz.

3) İTU sertifikasında belirtilen üretim miktarının yetiştiricilik belgesi/belgelerinde be-

lirtilen mevcut kapasiteden fazla olması durumunda ibraz edilen satış belgesi ve/veya Su Ürün-

leri Hasat Tespit Tutanağındaki miktarlar dikkate alınarak hesaplama yapılır. Ancak satış bel-

gesindeki miktarın tesis (proje) kapasitesinden fazla olması durumunda yetiştiricilik belgesin-

deki miktar dikkate alınır.
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4) İTU sertifikasında belirtilen üretim miktarının; satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Ha-

sat Tespit Tutanağından fazla olması durumunda satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit

Tutanağı üzerinden hesaplama yapılır.

5) Bir yetiştirici/üreticinin SÜİTUD’dan faydalanabileceği miktar çipura, levrek ve ala-

balık türlerinin toplamı için en fazla 250.000 kilogram (250.000 kilogram dahil) ile sınırlıdır.

Çipura, levrek ve alabalık türlerinde destek miktarı 25 krş/kg’dır. Yetiştirici/üreticinin birden

fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek işletme olarak kabul edilir ve destekleme

ödemesi buna göre yapılır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında belirtilen

miktar, bu miktarın hesaplanmasında (d) bendinde belirtilen “canlı” ürünlere ait satış belgeleri

hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alış verişlerine ait satış belgelerindeki mik-

tarlar hesaplamaya dahil edilmez.

7) (d) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler için, son satışın yapıldığını

gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgele-

rindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

g) Aynı yetiştiricilik işletmesinde çipura, levrek ve/veya alabalık dışındaki türlerin ye-

tiştirilmesi halinde, bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etme-

den önce müracaat ederek desteklenecek türlerle ilgili üretim kapasitesine ilişkin tespiti yap-

tırmak zorundadır.

ğ) Ürünleri için Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiri-

ciler, il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat

etmek zorundadır. Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret olarak

tanzim edilip, iki sureti ürün sahibine verilir.

(4) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle

yararlandırılmamaları yönünde idari karar alınan çiftçilerin başvuruları, Ek-7’de yer alan Ta-

ahhütname ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi işlemler ta-

mamlanır. Ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun

kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) SÜİTUD’a ilişkin iş ve işlemler Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine

göre yürütülür.

Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması

MADDE 7 – (1) SÜİTUD ödemesine esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri balıkçılık

ve su ürünleri şubesi veya hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şubesi ile İTUB tarafından düzenle-

nir.

(2) SÜİTUD uygulamasına ilişkin İTUB tarafından ön inceleme yapılır. SÜİTUD mü-

racaatlarından sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte SÜİTUD’a ilişkin ön inceleme

başlatılır.

(3) SÜİTUD’da ön inceleme, yetiştiricilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe

müdürlüklerinde yapılır. İTUB tarafından yetiştiricinin üretim alanının bulunduğu ilçeye gidi-

lerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, TBS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar
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tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile ilçe

müdürlüğünün diğer tespitleri birlikte değerlendirilir. Bilgilerin uyumlu olması halinde ön in-

celeme tamamlanır.

(4) SÜİTUD’da ön inceleme sonucunda; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirim

yapılmamış olması, bildirimler ile müracaatlar arasında ve/veya bildirimler ile ilçe müdürlüğü

tespitleri arasında tutarsızlık bulunması durumunda ve/veya İTUB tarafından gerek duyulması

halinde inceleme başlatılır.

(5) İTUB tarafından yapılacak SÜİTUD incelemesinde; yetiştiricilik alanlarının yerinde

incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; yetiştirici ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan

sözleşmeler, kontrol raporları ile üreticilerin desteklemeye konu olan dönem ile ilgili sakla-

makla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ait kayıtları incelenir.

(6) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlardan, il/ilçe müdürlüğü tara-

fından bu Tebliğ kapsamında istenen belgeler ve belgelerdeki bilgiler ile ön inceleme ve/veya

inceleme sonuçları kontrol edilerek, uygun görülen müracaatlar TBS’ye kaydedilir ve veri

girişleri yapılır.

(7) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, TBS üzerinden SÜİTUD üretici bazında İcmal-1’ler

oluşturulur ve askıya çıkarılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin ye-

rine getirilmesi halinde yararlanılabilecek su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları

destekleme ödemesini ifade eder.

(8) İl/ilçe müdürlükleri SÜİTUD üretici bazındaki İcmal-1’ini il/ilçe merkezinde, beş

gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tuta-

nağa bağlanır. Tutanak il/ilçe müdürlükleri tarafından güncel tarihle imzalanır.

(9) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise SÜİTUD icmallerindeki bilgiler doğru

kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak do-

ğurmaz.

(10) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından

yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması zorunludur. Bu madde hük-

müne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(11) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde bu durum

il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(12) Askı işlemleri sonucunda TBS’den alınan SÜİTUD ilçe bazındaki İcmal-2’ler ilçe

müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve

merkez ilçe için TBS’den alınan ilçe bazlı İcmal-2’lerin, TBS’den alınan il bazındaki SÜİTUD

İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(13) İlçe müdürlüklerinden alınan SÜİTUD ilçe bazındaki İcmal-2’lerde gerçeğe aykı-

rılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il

müdürlüklerince bu sorunlar çözülür. Çözüme kavuşturulamayan konular ile ilgili BÜGEM’in

görüşü alınarak konu neticelendirilir.
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(14) İlçe bazındaki SÜİTUD İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il

müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il müdürlüğü marifeti ile çözümlenmesi

hâlinde, ödemeye esas düzenlenen il bazındaki SÜİTUD İcmal-3’ler TBS’den alınarak BÜGEM’e

gönderilir.

(15) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve

itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı

ile yapılacak değişiklik talepleri destekleme ödemelerine esas teşkil etmez.

(16) SÜİTUD’da ön inceleme ve/veya incelemede yetiştiricilerin, TBS’ye kayıt ettir-

dikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri bel-

gelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, bu durum il müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(17) SÜİTUD’da ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek

usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme

ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 – (1) SÜİTUD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tah-

sis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılma-

sını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı SÜİTUD ödeme İcmal-1’lerine göre,

Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan he-

saplara yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Desteklemelerden Yararlanamayacaklar

Desteklemelerden yararlanamayacaklar

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygula-

maları destekleme uygulamasından yararlanamaz:

a) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İTU faaliyetinde

bulunmayanlar,

b) SÜİTUD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden İcmal-1’de ve İc-

mal-2’de kayıtlı olmayanlar,

c) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden TBS’ye kayıtlı olmayan veya süresi içinde

kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,

ç) 6 ncı maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,

d) SÜİTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe

aykırı beyanda bulunan veya sahte belge ibraz edenler,

e) Yavru balık yetiştiriciliği yapanlar,

f) Haklarında Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yarar-

landırılmama kararı verilmiş olanlar,

g) Kamu kurum ve kuruluşları,
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ğ) Su ürünleri yetiştiriciliğinde İTU sertifikası iptal edilen ürünlerin yetiştiriciliğini ya-

panlar,

h) 2017 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği

2017 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri

alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen ger-

çek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-

meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan

fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-

landırılmazlar.

(3) SÜİTUD ödemelerinde; 2017 üretim yılı için İTU kapsamında yetkilendirilmiş ku-

ruluş ile sözleşme imzaladıktan ve sertifika düzenlendikten sonra destekleme müracaatı yapa-

madan vefat eden çiftçilerin mirasçılarına; İTU faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve destekle-

meye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla, mahkemeden veya noterden alınmış veraset bel-

gesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin, diğer mirasçılardan ala-

cağı Ek-5’teki Muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi

yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(4) İlama bağlı borç ödemelerinde veya yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin

iptaline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair vergi dairesi alındı

belgesi veya ilgili banka dekontu belgeleri aslı gibidir onayı yapılarak Ek-8’de yer alan İlgili

Üreticilere Ödenmek Üzere Gönderilen İlama Bağlı Destekleme Ödemeleri Tablosu ile birlikte

BÜGEM’e gönderilir.

(5) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde,

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hu-

suslara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 11 – (1) 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kap-

samında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına ak-

tarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/914  

Firar suçundan sanık olup Ġsmail ve Fatma oğlu, 1994 D.lu Birkan ATA'nın tebligata 

yarar açık adresinin tespit edilemediğinden, 

Sanık Birkan ATA hakkında Gaziantep Askeri Mahkemesinin kapatılması nedeniyle yetki 

itibarı ile mahkememize devredilen dosyasında yapılan yargılama sonunda; 

K.K.K. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kapatılan Gaziantep Askeri Mahkemesinin 2017/247 

evrak, 2017/121 Müt. Sayılı 15/03/2017 tarihli duruĢmasız iĢlere ait kararı ile TCK 50/6 maddesi 

gereğince Kamu Yararlı Bir ĠĢte ÇalıĢtırma seçenek yaptırımı ile ilgili tarafına yapılan tebliğe 

rağmen süresi içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat etmediğinden Kapatılan 

Gaziantep Askeri Mahkemesinin 2015/332 Esas 2016/66 Karar sayılı 21/03/2016 tarihli kararı ile 

verilen Ġki Ay OnbeĢ Gün Süreli Kamuya Yararlı Bir ĠĢte ÇalıĢma seçenek yaptırımının 

kaldırılarak aynı kararda verilen 5 ay süreli hapis cezasının aynen infazına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde verilecek bir dilekçe ile 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği taktirde kararın 

KESĠNLEġMĠġ sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

 10797 

—— • —— 

Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/17  

KARAR NO : 2017/141  

DAVACI : K.H. 

SANIK  : TEMEM ELMEYREY, Yasir ve ġemse oğlu, 1990 SURĠYE 

doğumlu, Akasya Mah. 109 Sok. Geri Gönderme Merkezi 

Antakya/HATAY adresinde oturur. 

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 12/04/2015 

SUÇ YERĠ : ġANLIURFA/CEYLANPINAR 

KARAR TARĠHĠ : 03/05/2017 

KANUN MADDESĠ : 5237 Sayılı TCK'nın 206/1 Maddesi 

VERĠLEN CEZA  : 5271 Sayılı CMK.nın 223/2-e maddesi gereğince 

BERAATĠNE karar verilmiĢtir. 

Ceylanpınar Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından; dosya içerisinde sanığa ait oluĢturulan 

farklı kiĢisel bilgi formlarının mevcut olduğu anlaĢılmakla sanık hakkında verilen beraat kararı 

usul ve esasa aykırı olup sanığın mahkemece savunması alındıktan sonra sanık hakkında 

mahkûmiyet kararı verilmesi talebi ile istinaf edilmiĢtir. 

Yukarıda özeti yazılı kararın ve Ceylanpınar Cumhuriyet BaĢsavcılığının temyiz talebinin 

Tebligat Kanununun 28. ve devam müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir 

dilekçe veya tutanağı geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Gaziantep 

Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde temyiz edilebileceği hususları ilanen tebliğ olunur.  

 10798 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAġAR PEYNĠRĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 5.000 kg KaĢar Peynir, alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 18.01.2018 PerĢembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 18.01.2018 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13/1 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71 276/1-1 

————— 

SĠMĠTLĠK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Çuval Simitlik Un alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 23.01.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 23.01.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 71-74  277/1-1 
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600 ADET MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR VE 

600 ADET MONĠTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı 600 adet masaüstü bilgisayar ve 600 adet monitör teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/01/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 270/1-1 
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MIK-HZM-364 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAġIMA HĠZMETĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/6443 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10/06530 

  Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 27 06  

  Faks: 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 (Oniki) AY süreli Batman Bölgesi boru hatları ile 

taĢıma olmayan muhtelif sahalardan üretilen petrolün, 

dolum tesislerinden Batman’da Batı Raman 

Ġstasyonlarına (AP1, AP2, 2TP1, 2TP3, 3TP1 ve 

3TP2), Batı Raman kuyularına ve Dodan’a tankerlerle 

nakil ve teslimi. 

b) Teslim yeri : TP Batman Bölge Müdürlüğü 

c) ĠĢin süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 12 (Oniki) Aydır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 

  Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.01.2018 / Saat 14.30 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı 

görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

c) Bu ġartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname, 

d) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 

e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

h) TP’den alınmıĢ ĠĢyeri Görme Belgesi, 

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

j) Bu ihalede iĢ deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ 

deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 

sunulacak ĠĢ Deneyim Belgesinin BaĢka Bir Tüzel KiĢiye Kullandırılmayacağına ĠliĢkin 

Taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.3.1. Ġstekli, kooperatif ise; 

a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmıĢ (460) ton kapasitede tankerlerin Ġl Emniyet 

Trafik ġube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, 

b) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen Ģartlara göre gereken K1 ve/veya R1 

belgeleri, 

4.3.2. Ġstekli, kooperatif değilse; 

a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmıĢ (460) ton kapasitede tankerlerin 

Ġl Emniyet Trafik ġube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, 

b) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen Ģartlara göre gereken K1 ve/veya R1 

belgeleri, 

4.3.3. Ġstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat 

belgelerini teklif ekinde Ġdare’ye sunacaktır. 

4.3.4. Ġstekli, tanker ve çekicilerin imal yılının 2008 ve üzerinde olduğunu gösteren 

belgeleri (Ruhsat vb.) teklif ekinde sunacaktır. 

4.3.5. ĠĢ Deneyimini Gösteren Belgeler: Ġstekli, ham petrol taĢımacılığında deneyimli 

olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dıĢı bağlantılı olanlar 

hariç) bir yıl içerisinde en az 160.000 (yüz altmıĢ bin) ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi 
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iĢini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; ĠĢ Bitirme Belgelerini ve 

taĢıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici 

olarak alınmıĢ ĠĢ Bitirme Belgeleri ―Kamu Ġhale Genel Tebliği‖ 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun 

olarak düzenlenmiĢ olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. 

4.3.6. ĠĢ, bu Ġhale ġartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 

ġartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmıĢ 

olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir baĢka Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Ġhale sonrası, aslı istenen 

belgelerin TP tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine ―aslı TP tarafından 

görülmüĢtür‖ ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir. 

4.3.7. Ġhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. DeğiĢtirilmiĢ 

yada paraf edilmemiĢ ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5 - Ġhale dokümanı; 

TÜRKĠYE PETROLLERĠ Genel Müdürlüğü, Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Ġhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu Oda adresinde görülebilir ve ġartname bedeli 300,00-TL (Üçyüz 

Türk Lirası) karĢılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 

00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; 

dosya numarası ve Ģartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 22.01.2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az AltmıĢ (60) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır. 293/1-1 
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MTA SONDAJ ĠġĠNDE ĠġÇĠ ÇALIġTIRILMAK ÜZERE HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

21 KiĢi ile Sondaj ve kaynak ĠĢi ĠĢçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/11119 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : KarĢıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 

c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 KiĢi ile Jeotermal Sondaj ve kaynak ĠĢi ĠĢçilik 

Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara Ġli Sincan Ġlçesi Anayurt Mah. ve Civarı 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi 01.02.2018-30.04.2018 tarihleri arası 3 Ay  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/01/2018 Pazartesi Günü saat: 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet 

iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- (Elli) Türk Lirası karĢılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü KarĢıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 278/1-1 
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RC SOLUNUM ÖLÇÜM CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

RC Solunum Ölçüm Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2018/11311 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

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

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : RC Solunum Ölçüm Cihazı Alımı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 16.01.2018 Salı günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

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

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

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

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

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 16.01.2018 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

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

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 279/1-1 
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BĠYOREAKTÖR SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Biyoreaktör Sistemi alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2018/11330 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

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

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Biyoreaktör Sistemi Alımı 1 set 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 150 takvim 

günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 16.01.2018 Salı günü saat 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

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

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

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

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

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 16.01.2018 Salı günü saat 14.30’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

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

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 280/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

TRANSFORMATÖR ĠZOLASYON YAĞI TEMĠNĠ VE DEĞĠġĠMĠ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim 

Santrali (A) İşletme Müdürlüğünden:  

18/12/2017 tarihli ve 30274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

TRANSFORMATÖR ĠZOLASYON YAĞI TEMĠNĠ VE DEĞĠġĠMĠ iĢi 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/654567 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AMBARLI MAH. DOLUM TESĠSLERĠ YOLU MEVKĠĠ 

34315 AMBARLI AVCILAR/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 212 875 91 00 - 2128759113 

c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi  : http://www.euas.gov.tr  

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 3 Adet Transformatörün Ġzolasyon Yağı Temini ve 

DeğiĢimi ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : EÜAġ Ġstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) ĠĢletme 

Müdürlüğü Avcılar/ĠSTANBUL  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihte iĢe baĢlanacaktır.  

ç) ĠĢin süresi : SözleĢmeyi müteakip yağların temini, santral sahasına 

nakledilmesi ve yağ değiĢimi için gerekli malzemelerin 

tedariki için 45 gündür. Yağ değiĢimi, tretman, değiĢim 

sonrası testler ve devreye alma hazırlıkları için her bir 

trafoya ayrı olmak üzere 7 gündür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme 

Müdürlüğü Avcılar/ĠSTANBUL  

b) Tarihi ve saati : 25.01.2018 - 15.00 

Transformatörün Ġzolasyon Yağı Temini ve DeğiĢimi ĠĢi Teknik ġartnamesinde yer alan; 
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X. GARANTĠ MADDE ESKĠ HALĠ 

Geçici kabul protokolünün imza tarihini müteakiben 24 ay boyunca yeni konulan yağ ve 

yağ değiĢimi iĢi kapsamında yapılan iĢlemler yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Garanti 

süresi içerisinde yağ değiĢimden kaynaklanan herhangi bir kusur, hasar, uyumsuzluk tespit 

edilirse, Ġdare Yükleniciyi yazılı olarak uyararak, problemin bedel ödenmeksizin giderilmesini 

talep edecektir. Yüklenici idarenin bu talebini 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde yerine getirmekle 

yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili sorun, masrafları yükleniciden karĢılanmak üzere idare 

tarafından giderilecektir. 

X. GARANTĠ YENĠ HALĠ 

Geçici kabul protokolünün imza tarihini müteakiben 24 ay boyunca yeni konulan yağ ve 

yağ değiĢimi iĢi kapsamında yapılan iĢlemler yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Garanti 

süresi içerisinde yağ değiĢimden kaynaklanan herhangi bir kusur, hasar, uyumsuzluk tespit 

edilirse, Ġdare Yükleniciyi yazılı olarak uyararak, problemin bedel ödenmeksizin giderilmesini 

talep edecektir. Yüklenici, idarenin bu talebine 24 saat içinde müdahale ederek 5 (beĢ) iĢ günü 

içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Arıza onarımı için malzeme temini ve olası atölye tamir 

iĢlemleri gerekmesi durumunda, yüklenicinin de katılımı ile oluĢturulacak teknik komisyonun 

kararı ile onarım süreci belirlenecektir. Aksi takdirde ilgili sorun, masrafları yükleniciden 

karĢılanmak üzere idare tarafından giderilecektir. 

Transformatörün Ġzolasyon Yağı Temini ve DeğiĢimi ĠĢi Teknik ġartnamesinin Diğer 

Hususlar baĢlığında yer alan; 

IV. ĠġĠN SÜRESĠ MADDESĠ ESKĠ HALĠ 

4 - Yüklenici, çalıĢmalarının tamamlandığı, saha testlerinin yapıldığı, laboratuvar 

analizlerin olumlu sonuçların alındığı ve trafonun devreye alınmasında bir sakınca olmadığını 

ĠĢletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir. Enerji üretim programına göre ünitenin devreye 

alma kararı verildikten sonra, trafo Yüklenicinin nezaretinde devreye alınacak ve 10 gün boyunca 

deneme süresi kapsamında trafo gözlemlenecektir. Deneme süresince yapılan iĢlem ile ilgili bir 

sorun yaĢanması durumunda yüklenici tarafından bu sorun 24 saat içinde giderilecek ve 10 günlük 

deneme sürecine yeniden baĢlanacaktır. 

IV. ĠġĠN SÜRESĠ MADDESĠ YENĠ HALĠ 

4 - Yüklenici, çalıĢmalarının tamamlandığı, saha testlerinin yapıldığı, laboratuvar 

analizlerin olumlu sonuçların alındığı ve trafonun devreye alınmasında bir sakınca olmadığını 

ĠĢletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir. Enerji üretim programına göre ünitenin devreye 

alma kararı verildikten sonra, trafo Yüklenicinin nezaretinde devreye alınacak ve 10 gün boyunca 

deneme süresi kapsamında trafo gözlemlenecektir. Deneme süresince yapılan iĢlem ile ilgili bir 

sorun yaĢanması durumunda yüklenici tarafından bu soruna 24 saat içinde müdahale edilecektir 

ve 10 günlük deneme sürecine yeniden baĢlanacaktır. 

Olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 09.01.2018 - 15.00 tarihinden 25.01.2018 - 15.00 tarihine ertelenmiĢtir. 

 264/1-1 
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ÇAYKUR SÜZEN POġET ÇAY ETĠKET KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 30.000 Kg Çaykur Süzen PoĢet Çay Etiket Kağıdı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.01.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak Ģekilde 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 - Ġhale 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 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 
9 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 12/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMĠNAT 
BEDELLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı 
Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Türkiye Ġstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi (YĠ-ÜFE) yıllık 
değiĢim oranı (%15,47) esas alınarak, 1 ġubat 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aĢağıdaki 
Ģekilde güncellenmiĢtir. 

Buna göre; 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde yer 

alan teminat tutarları; 
- Yapı Denetim kuruluĢları için 268.392,87 TL (Ġki Yüz AtmıĢ Sekiz Bin Üç Yüz Doksan 

Ġki Lira Seksen Yedi KuruĢ), 
- Laboratuvar kuruluĢları için 40.258,93 TL (Kırk Bin Ġki Yüz Elli Sekiz Lira Doksan Üç 

KuruĢ) olarak belirlenmiĢtir. 
Ġlgililere duyurulur. 274/1-1 ————— 
31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanında tarafımızdan gönderildiği gibi 

yayımlanan ―…Ali AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, 
Oda Sicil No: 55202),…‖ ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Ali AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502),…‖ ifadesinin eklenmesi Genel 
Müdürlük Makamının 04.01.2018 tarihli ve 2449 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 273/1-1 
————— 

31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanında tarafımızdan gönderildiği gibi 
yayımlanan ―…Mehmet ġerif ĠNCĠ’nin (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64298), 
Al Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortağı …‖ ifadesinin çıkarılarak yerine ―…Mehmet ġerif 
ĠNCĠ’nin (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64298), Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Al Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortağı,…‖ ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük 
Makamının 04.01.2018 tarihli ve 2423 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 272/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Gölhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/357 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 228/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Ġstihbarat Müdürlüğünün 15/11/2017 tarihli, 

29536253 sayılı yazısına istinaden, 206-22/11/2017 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa 

Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınan ve Shukrı 

ALIOSMAN isimli Ģahıs adına kayıtlı olarak 20/05/2015 tarihinde 15220100TG0005 tescil 

sayıya kayden Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurda giriĢi yapılan iĢlemi 

yapılarak yurda giriĢi yapılan K9101AT plakalı, Setra marka otobüsün, heyet marifetiyle yapılan 

tespitte otobüse ait parçalardan %78'nin olmadığı tespit edildiği ve süresi içinde yurt dıĢı 

edilmediği, 2 no'lu taĢıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiĢtir. 

Buna göre, söz konusu Ģahısın araç ile Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri 

No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 27/12/2017 tarihli, 17160100CK003075 sayılı ceza 

kararı ile 27/12/2017 tarihli, 17160100ET000234 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiĢ olup, adı 

geçen Ģahısın yeterli yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar 

yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle, 27/12/2017 tarihli, 17160100CK003075 sayılı ceza kararı muhteviyatı 

598.694,00 - TL'nin otuz (30) gün, 27/12/2017 tarihli, 17160100ET000234 sayılı ek tahakkuk 

muhteviyatı 82.346,43 - TL'nin ise on beĢ (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 224/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 34 sayılı kararı ile tadilen uygun 

görülen ve Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2257 sayılı kararı ile 

değiĢtirilerek onaylanan "Pursaklar Saray Kadastro 390, 567 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 

Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle 

askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 227/1-1 

—— • —— 

TSE Aydın Temsilciliğinden: 

ARALIK 2017 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL,  

SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR 

 

 BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESĠH 

TARĠHĠ 

FESĠH 

GEREKÇESĠ 

ERKUT ĠNġ. TAAH. VE MÜH. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
TS 11939 09-HYB-55 04.12.2017 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

 257/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Ġhale 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü-MANĠSA 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı IV. 

Bölge Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Manisa-Yunusemre 

Adresi 
Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak 

No: 2 
Tel-Faks 0236 237 10 61-0236 237 08 03 

Posta Kodu 45120 E-Mail  

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

Adı/Unvanı ANS Gıda ve Yatırım A.ġ. Alp SERÇĠN 

Adresi 
Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulv. 

No: 32/A MenteĢe-MUĞLA 
 

T.C. Kimlik No. 46816378452  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Muğla V.D. 0690473006  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Muğla Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Muğla/3837  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/261696 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı II. 

Bölge Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Nilüfer/BURSA 

Adresi 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı       

No: 133 Nilüfer/BURSA 
Tel-Faks 0224 241 72 00-0224 241 72 02 

Posta Kodu 16140 E-Mail bolge@ormansu.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Moment Teknik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi 
 

Adresi 
Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Cad.    

No: 5-7/A/1 Altıeylül/BALIKESĠR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
622 055 4945  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Balıkesir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15509  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İstanbul Şehir Üniversitesinden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri 

Fakültesinde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Profesör ve 1 (bir) Doçent alımı için açılan kadrolara 

2547 sayılı Kanun ve ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nde öngörülen 

koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör adaylarının 6’Ģar takım ve Doçent adaylarının ise 4’er takım bilimsel dosyaları 

ile birlikte aĢağıdaki adrese Ģahsen baĢvurmaları beklenmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve 

süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile postayla yapılan baĢvurular dikkate 

alınmayacak ve baĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü  

Ġstanbul ġehir Üniversitesi, Dragos Kampüsü 

Orhantepe Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 21  

Kartal - Ġstanbul 

T: 444 40 34 

T: 0 216 559 90 00/Dahili: 9019/9341  

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  

Adayların baĢvuru dosyalarında bulunması beklenen belgeler: 

1 - BaĢvuru Dilekçesi (Formu), 

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,  

3 - YÖK formatında özgeçmiĢ,  

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk 

uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca 

denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır),  

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (KPDS/ÜDS/YDS veya eĢdeğerliği YÖK 

tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 50 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmelik'in 8.maddesinin 7. fıkrasında belirtilen Ģartlardan birinin taĢınıyor olması),  

6 - Bilimsel yayınlar, 

7 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 

 

Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı 

Akademik 

Unvanlar 

Kadro 

Adedi Özel KoĢullar 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği  

Tedarik Zinciri 

Yönetimi, 

Kalite Yönetimi 

Bilgi Yönetimi 

Profesör 1 
Ġngilizce yayın 

yapmıĢ olmak. 

ĠĢletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi  

GiriĢimcilik 

Örgüt Kuramı ve 

Ġnsan Kaynakları 

Yönetimi 

Doçent 1 

En az 2 yıl süre 

ile Ġngilizce ders 

vermiĢ olmak.  
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

MÜRACAATTA ĠSTENEN BELGELER VE BAġVURU YERĠ: 

1 - PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN: 

- Adaylar Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık 

belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB 

Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 5 adet 

dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 

17. maddesi gereğince yayın listelerinde baĢlıca araĢtırma eserlerini belirteceklerdir. 

2 - DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN: 

- Adaylar, Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiĢ, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek 

lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 

1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı    

(1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir. 

SON BAġVURU TARĠHĠ: 

Ġlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 

 

Endüstri Bitkileri Profesör 1 1 

Patatesin Farklı Üretim Metotlarıyla Tarla 

ve Tor Sera ġartlarında üretilmesi, Bu 

ortamlarda Fungal Etmenlerin ve Böcek 

Populasyonlarının Belirlenmesi konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Tarım Politikası ve Yayım Profesör 1 1 
Tarım Politikaları Alanında Doktora 

yapmıĢ olmak. 

Sebze YetiĢtirme ve Islahı Profesör 1 1 
Turplarda Vernalizasyon konusunda 

çalıĢmıĢ olmak. 

Bağ YetiĢtirme ve Islahı Profesör 1 1 

Bağcılıkta Klon Seleksiyonu ve DüĢük 

Sıcaklık Stresi konularında çalıĢmıĢ 

olmak. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Profesör 1 1 

Kuru ġartlarda Aspir Bitkisinin Verim ve 

Kalite Özellikleri Üzerine Azot Dozları 

ve Sıra Arası Mesafelerin Etkisi 

konusunda ve Tıbbi Aromatik Bitkiler 

alanında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Profesör 1 1 
Tarımsal Sulama ve CBS Konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
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ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 

 
Bitki Besleme Profesör 1 1 

Toprak Mikrobiyolojisi ve Bitki Besleme 

alanında çalıĢmıĢ olmak. 

Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 
Gıda Mikrobiyolojisi ve Moleküler Biyoloji 

alanında Uzman olmak. 

Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi alanında 

Uzman olmak. 

Tarım ĠĢletmeciliği Profesör 1 1 
Tarımsal Kıymet Takdiri konusunda 

çalıĢmıĢ olmak. 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Doçent 1 1 

Farklı stratejilerle su uygulanması ile 

sorunlu topraklardaki tuz yıkanımı 

konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

Anabili Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 

Deney hayvanlarında telemetri uygula-

maları sertifikasına sahip olmak, Tübitak 

programlarının birinde yürütücü olmak. 

Enfeksiyon Hast. ve Klinik 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 1 

Alveolar echinococcosis nedeniyle karaciğer 

transplantasyonu yapılan hastalarla ilgili 

çalıĢması olmak. 

Kardiyoloji Profesör 1 1 

Strain ekokardiyografi ve koroner lezyon 

kompleksite belirteçleri hakkında 

çalıĢmaları olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Çocuk gastro enteroloji uzmanı olmak, 

çocukluk dönemi gastrit ve 

duodenitlerinde nöropeptidlerin rolü ile 

ilgili çalıĢması olmak. 

Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1 

Stereoloji sertifikasına sahip olmak, over 

ve tetstislerde elektron mikroskopik ve 

stereolojik çalıĢmaları olmak. 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 1 1 

Akut ağrı yönetimi konusunda yurtdıĢı 

rotasyonu ve yoğun bakım skorlama 

sistemleri üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak. 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Bilim Tarihi Profesör 1 1 
Bilgi teorisi ve bilim felsefesi alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Bölgesel Coğrafya Doçent 1 1 
Bölgesel Coğrafya anabilim dalında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Eskiçağ Tarihi Doçent 1 1 
 

Yeniçağ Tarihi Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını yeniçağ tarihi 

alanında almıĢ olmak, Osmanlı ġehir 

Tarihi üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
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DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Ortodonti Doçent 1 1 
Ortodonti alanında doçent unvanı almıĢ 

ve ortodonti bölümünde çalıĢıyor olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 

Hisse senedi yatırımcılarının davranıĢsal 

özellikleri ve finansal analiz konularında 

uygulamalı çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġktisadi GeliĢme ve 

Uluslararası Ġktisat 
Profesör 1 1 

DıĢ ticaret ve rekabet gücüyle ilgili 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġktisat Teorisi Doçent 1 1 

Doçent unvanını mikro iktisat alanında 

almıĢ ve kayıt dıĢı ekonomi konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġstatistik Doçent 1 1 
Spline Regresyon yöntemleri konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 

Sağlık kurumlarında iĢ etiği ve sağlık 

çalıĢanlarının duyarsızlaĢma sorunsalı 

konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. 

KAZIM KARABEKĠR EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Felsefe Grubu Eğitimi Doçent 1 1 
Ġslam, tarih ve ahlak felsefesi üzerine 

çalıĢmaları olmak. 

Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Müzik estetiği üzerine çalıĢmaları olmak. 

Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Sınıf eğitimi alanında çalıĢmaları olmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Temel ĠĢlemler ve 

Termodinamik 
Profesör 1 1 

KuĢburnunun meyvesinin kurutulmasında 

bazı parametrelerin kurumaya ve C 

vitamini miktarına etkisi. 

Devreler ve Sistemler 

Teorisi 
Profesör 1 1 

Memristör aygıt üretimi ve karakterizasyonu 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Yapı Malzemeleri Profesör 1 1 

Yapı Malzemeleri Anabilim Dalında 

doçent unvanı almıĢ olmak, betonun 

donma-çözülmesi üzerine çalıĢmaları 

olmak. 

Malzeme Profesör 1 1 

Metal matrisli in-situ kompozitler ve 

biyomalzemeler alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 
Ergonomi ve çok kriterli karar verme 

alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 1 1 
Çözünme kinetiği ve biyoyakıtlar üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Üretim Metalurjisi Doçent 1 1 

Cevher hazırlama, zenginleĢtirme ve 

maden atıklarının kullanımı konularında 

çalıĢmaları olmak. 
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ECZACILIK FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Biyokimya Profesör 1 1 

Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalında 

çalıĢıyor olmak ve ilgili Anabilim Dalında 

doçent unvanı almıĢ olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Müzikoloji Doçent 1 1 

Doktora tezini Türk Halk Müziğinde ayak 

makam iliĢkisi üzerine çalıĢmıĢ olmak ve 

AĢıklık geleneğine yönelik derleme ve 

alan araĢtırmaları yapmıĢ olmak. 

HEMġĠRELĠK FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Ġç Hastalıkları HemĢireliği Profesör 1 1 

Onkolojik hastalar ve bakım verenlerin 

yaĢadıkları fiziksel, psikososyal ve 

manevi sorunlarla ilgili çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak, diyabet hastalarında hastalık 

algısı, tutumu ve uyumu, sağlık inancı ve 

öz yeterlilik kavramları ile ilgili 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Halk Sağlığı HemĢireliği Profesör 1 1 

YaĢlılara yönelik tutumlar, engelli 

çocuklara sahip ailelerin psikososyal 

sorunları, kanser hastalarında yaĢam 

kalitesi ve bakım yükü, kronik hastalarda 

sağlık okuryazarlığı, sağlık inanç modeli, 

sağlığı geliĢtirme modeli ve aile sağlığı 

alanlarında araĢtırmaları olmak. 

Psikiyatri HemĢireliği Doçent 1 1 
Atılganlık eğitimi, madde bağımlılığı ve 

Ģizofreni konularında çalıĢmıĢ olmak. 
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ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

KiĢilerarası ĠletiĢim Profesör 1 1 

Doçentliğini halkla iliĢkiler bilim 

alanında almıĢ olmak, siyasal iletiĢim 

konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. 

BiliĢim Doçent 1 1 
Gazetecilik ve medya çalıĢmaları alanında 

doçent olmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der 
 

Din Psikolojisi Doçent 1 1 
Din Psikolojisi alanında doktora ve 

doçentliğini almıĢ olmak. 

VETERĠNERLĠK FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der 
 

Veterinerlik Anatomi Doçent 1 1 Veterinerlik fakültesi mezunu olmak 

Veterinerlik Biyokimya Doçent 1 1 Veterinerlik fakültesi mezunu olmak 

Veterinerlik Viroloji Doçent 1 1 Veterinerlik fakültesi mezunu olmak 

Veterinerlik Cerrahi Doçent 1 1 Veterinerlik fakültesi mezunu olmak 

Veterinerlik Dölerme ve 

Suni Tohumlama 
Doçent 1 1 Veterinerlik fakültesi mezunu olmak 

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı Kadro Un. Adedi Der 
 

ĠnĢaat Teknolojisi Profesör 1 1 

Isıl iĢlem yoluyla modifiye edilmiĢ atık 

expanded polystyrene köpüklerin beton 

agregası olarak kullanılabilirliği 

konusunda araĢtırma yapmıĢ olmak. 

Kimya Teknolojisi Doçent 1 1 

Fizikokimya alanında ''Floresans 

spektroskopisi solvatasoyn dinamiği ve 

adsorpsiyon yoluyla boya giderimleri'' 

konularında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

 222/1-1 
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiĢi, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 

Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile 

ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren  

6 (altı) adet CD’yi Rektörlük Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiĢi, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve 

Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil baĢarı belgesi ile 

ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren 4 

(dört) adet CD’yi Rektörlük Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ģahsen veya 

posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / ĠSTANBUL 

Ġlan BaĢlama-BitiĢ Tarihi: 10 Ocak - 24 Ocak 2018 

 

Birim 

Bölüm/Prog./ 

Anabilim Dalı Unvan Kadro Özel ġartlar 

ĠĢletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 
Ekonomi ve Finans Doç. Dr. 1 Ġktisat Alanında Doçent olmak 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Prof. Dr. 1 
Alanında Doçent veya Profesör 

olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Ġngilizce Mütercim 

- Tercümanlık 
Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Arapça Mütercim - 

Tercümanlık 
Prof. Dr. 1 

Alanında Doçent veya Profesör 

olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Arapça Mütercim - 

Tercümanlık 
Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Çince Mütercim - 

Tercümanlık 
Prof. Dr. 1 

Alanında Doçent veya Profesör 

olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Çince Mütercim - 

Tercümanlık 
Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Sosyoloji Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji Prof. Dr. 1 

Alanında Doçent veya Profesör 

olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız, DiĢ ve Çene 

Radyolojisi 
Doç. Dr. 1 Alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doç. Dr. 1** Alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doç. Dr. 1** Alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Prof. Dr. 1** 
Alanında Doçent veya Profesör 

olmak 

Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Doç. Dr. 1** Alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Prof. Dr. 1** 
Alanında Doçent veya Profesör 

olmak 

 

* Türkçe Tıp 

** Ġngilizce Tıp 292/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 78.07-85 

Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2017-251 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.12.2017-4081 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, Erkeç köyü, Eybeller Mahallesi, Sivridoruk Mevkii 

(Yaylankaya) ve çevresinde çeĢitli kültür varlıklarına rastlanıldığı ifade edilerek bahsi geçen 

alanın 2863 Sayılı Kanun gereği Müdürlüğümüzce incelenmesi isteyen Sn: SatılmıĢ ÇETĠN'in 

10.10.2017 günlü baĢvurusu, Müdürlüğümüzün 10.11.2017 gün ve 1055 sayılı raporu, Karabük 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü'nün 06.12.2017 gün ve 71519625-255.99-E.2569492 sayılı yazısı, 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2017 gün ve 20913469-101.29.02-E.444883 Sayılı 

yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 26.12.2017 gün ve 

1301 sayılı rapor formu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, Erkeç Köyü, Eybeller Mahallesi, 101 ada, 1 sayılı orman 

parselinin bir bölümü ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı; 102 ada, 4 parsel, 104 ada, 1, 2 , 9 ve 12, 

13 parsel ile 105 ada, 1, 20 ve 23 parseller ve özel mülkiyet adına kayıtlı, 105 ada; 2, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22 parsel ile 104 ada; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 parsel ile 102 ada;1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 parsellerin tamamının 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik olarak Kurul 

Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/3000 ölçekli haritanın kabul edilip, tescil fiĢinin onaylanmasına, 

bahsi geçen taĢınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine, 3. derece arkeolojik sit alanında 

kalmaktadır Ģeklinde kayıt konulması hususunda ilgili tapu müdürlüğünce gerekli iĢ ve iĢlemlerin 

tesis edilmesine, 

Bu alanlarda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiĢ dönemi koĢulları olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GELĠBOLU TARĠHĠ ALANI KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI  

KORUMA KOMĠSYONU  

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2017-26 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2017-517 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Eceabat Ġlçesi, KemalpaĢa Mahallesinde yer alan, Edirne Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.06.1999 tarih ve 5440 sayılı kararı ile 193 ada, 3 

parseldeki Eski Askerlik ġubesinin tesciline karar verilen, Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Komisyonunun 22.04.2016 tarih ve 256 sayılı kararı ile tescilli yapının 

koruma alanı belirlenmesi çalıĢmasının Alan BaĢkanlığı uzmanlarınca yapılarak hazırlanacak 

bilgi ve belgelerin Komisyona sunulmasına karar verilen,  mülkiyeti Maliye Hazinesi adına 

kayıtlı, 193 ada, 3 parselde yer alan tescilli Eski Askerlik ġubesinin 22.04.2016 tarih ve 256 sayılı 

kararı gereği koruma alanının belirlenmesi ve koruma grubunun belirlenmesi iliĢkin, Çanakkale 

SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığının 27.05.2016 tarih ve 3883 sayılı yazısı, Eceabat 

Belediye BaĢkanlığının 03.06.2016 tarih ve 1068 sayılı yazısı,  Çanakkale SavaĢları Gelibolu 

Tarihi Alan BaĢkanlığının 18.10.2016/1060, 21.04.2017/2566 tarih ve sayılı yazıları ile 

Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı uzmanlarının 05.10.2017 tarih ve 3812 

sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Çanakkale Ġli, Eceabat Ġlçesi, KemalpaĢa Mahallesinde yer alan, mülkiyet Maliye 

Hazinesi adına kayıtlı 193 ada, 3 parseldeki tescilli Eski Askerlik ġubesinin koruma grubunun 

2863 sayılı Kanunun 18. maddesi gereği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. Grup olarak belirlenmesine,  

Alan BaĢkanlığı uzmanlarınca 22.04.2017 tarih ve 256 sayılı kararımız gereği hazırlanan koruma 

alanının ekli 1/1000 ölçekli haritada belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 

 

 
 174/1-1 



10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 

 



10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 

 



10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 

 



10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 

 



10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 

 



10 Ocak 2018 – Sayı : 30297 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2018 – Sayı : 30297

Sayfa

1

4

5
9

10

12

15

28

52

54

54

56

60

74

83
84
99

149

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10996 Bazı Alanların Sakarya İli, Erenler İlçesi, Yenimahalle ve Küpçüler

Mahalleleri Sınırları İçerisinde 17/7/2017 Tarihli ve 2017/10574
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Riskli Alana İlave
Edilmesi Hakkında Karar

2017/10997 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b)
Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin
Gürcistan Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar

2017/11098 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar

2017/11101 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
2017/11102 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
2017/11103 Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/50)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 6/12/2017 Tarihli ve 2014/14380 Başvuru Numaralı

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


