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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/8875

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Ağustos 2016
ÇARŞAMBA
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Karar Sayısı : 2016/8940

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8969

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                   E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8988

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                      N. CANİKLİ                           N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/8992

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                      N. CANİKLİ                           N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/8993

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                      N. CANİKLİ                           N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/8997

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                      N. CANİKLİ                           N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9003

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                      N. CANİKLİ                           N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9008

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9009

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9010

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2016 – Sayı : 29790



3 Ağustos 2016 – Sayı : 29790                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57
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Karar Sayısı : 2016/9011

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9012

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9013

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9019

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9020

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9021

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9023

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9028

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9074

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/517

02/08/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dör-

düncü fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen “10 gün” ibaresi “5 gün” olarak değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında

prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir. Bu sigortalıların primi Türkiye Sigorta,

Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yapılacak teklif dikkate alınarak Müsteşarlıkça

tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 20/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2007 26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2008 26779

2- 4/5/2008 26866

3- 19/6/2009 27263

4- 9/12/2009 27427

5- 15/9/2011 28055

6- 25/12/2012 28508

7- 19/6/2013 28682

8- 27/11/2013 28834

9- 10/8/2014 29084

10- 7/3/2015 29288

11- 22/5/2016 29719
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Millî Eğitim Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öncelikle kalkınmada birinci derecede önce-

likli yörelerde olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan ör-
gün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yö-

relerde olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında is-
tihdam edilen sözleşmeli öğretmenleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 ta-

rihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Öğretmen adaylarının mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak

Bakanlık tarafından belirlenen atanabilecekleri alanları, 
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki;  okul öncesi eğitim, ilköğretim

ve ortaöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında
veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumlarını, 

d) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Pedagojik formasyon: Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çer-

çevesinde açılan ve öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,
g) Sözleşmeli öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü madde-
sinin (B) fıkrası kapsamında Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre sözlü sınava çağrılıp
başarılı olanlar arasından süreli olarak istihdam edilenleri,

ğ) Sözlü sınav: Millî Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen adaylarına yönelik ya-
pılan merkezi sınavı,

h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeli Öğretmen Pozisyonlarına Atamaya İlişkin Hükümler

Başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar
aranır:
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a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formas-
yon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt için-
deki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,

ç) KPSS’den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış
olması,

d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza alınmamış olması.

Atama dönemleri
MADDE 6 – (1) Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama ya-

pılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hâllerde pozisyon imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dö-
nem dışında da atama yapılabilir.

Duyuru
MADDE 7 – (1) Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, başvu-

ruda bulunacakların nitelikleri, başvuru yeri, süresi, başvuruda bulunacaklardan istenecek bel-
geler, sözlü sınav, sınav sonuçlarının açıklanmasına yönelik süreler, itiraz süreleri ve atama ile
uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda  belirtilir.

Başvuru
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen

süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Öğrenimleri bir-
den fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir.

Sözlü sınav komisyonunun oluşumu
MADDE 9 – (1) Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri ta-

rafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda
değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan
yedek üye havuzundan görevlendirilir.

(2) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı top-
lantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Başarı puanı, her üyenin verdiği
puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

(3) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir. 
(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sı-
navlarda görev alamaz. 

(5) Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının ko-
ordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasından görevlendirme
yapılabilir.

(6) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülür. 

Sözlü sınav komisyonunun görevleri 
MADDE 10 – (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır: 
a) Sözlü sınavları, 11 inci maddede belirtilen konulardan Bakanlıkça hazırlanan ve sınav

merkezlerine gönderilen sorular üzerinden yapmak ve değerlendirmek. 
b) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak. 
c) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
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Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 11 – (1) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,
b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,
ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25. 
Sözlü sınav 
MADDE 12 – (1) KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yük-

sek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü
sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

(2) Sözlü sınav, Bakanlıkça sözlü sınav komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav
merkezlerinde yapılır. 

(3) Sözlü sınava girmek isteyenler, tercihleri de dikkate alınarak belirlenen sözlü sınav
merkezlerinden birinde sözlü sınava alınır.

(4) Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60
ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma
hakkına sahip olur.

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 13 – (1) Sözlü sınav sonuçları, tüm sınavların tamamlanmasını takiben du-

yuruda belirtilen süre içinde Bakanlıkça ilan edilir.
(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre

içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir.
Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır. İtiraz so-
nuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

Atama başvurusu ve tercihler
MADDE 14 – (1) Sözlü sınav sonrasında sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih

hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren
ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır. 

(2) Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı ve-
rilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir.
Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirileme-
dikleri takdirde atamaları yapılmaz.

Atama ve görev yerinin belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmen-

liğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre ter-
cihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir.
Puan eşitliği hâlinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı hâlinde atanacak
aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(2) Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına yapılır.
(3) Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde sözleşmeli öğretmenlerin görev

yerleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak
şekilde belirlenir.

(4) Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il/ilçe millî eğitim müdürleri ara-
sında sözleşme imzalanır.

(5) İlan edilen kontenjanlardan atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara, sözlü
sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı usulle ata-
ma yapılabilir.
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Tebligat ve göreve başlama
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanlara, 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen
15 gün içinde göreve başlar.

(2) Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşme
imzalayanlar görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları itibariyle norm kadrolarla ilişkilen-
dirilir.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve baş-
layamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı
aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile göreve başlayıp da
dört yıl içinde görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten
itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulu-
namaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adaylık, Yer Değiştirme ve Öğretmen Kadrosuna Atama

Adaylık 
MADDE 17 – (1) Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, 17/4/2015 tarihli ve 29329

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mü-
dürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda adaylık eğitimine tabi tutulur.

İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri
MADDE 18 – (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Ba-

kanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya
istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle söz-
leşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.

(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de
dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim
kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde
alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri
değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.

Öğretmen kadrosuna atama
MADDE 19 – (1) Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma sü-

resini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim
kurumunda öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki
yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmeli Öğretmenlerin Yükümlülük ve Hakları

Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki em-

sali kadrolu alan öğretmenleri için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yü-
kümlüdür.

Sözleşmeli öğretmenlerin malî hakları 
MADDE 21 – (1) Sözleşmeli öğretmenlerin malî hakları ile ilgili iş ve işlemler Söz-

leşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Sözleşmenin feshi ve sona ermesi
MADDE 22 – (1) Sözleşmeli öğretmenlerden;
a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan-

ların veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybedenlerin,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre her

yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların,
sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir.
(2) Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri,

65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. 
(3) Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmeyi tek taraflı feshe-

debilir. 
Yeniden hizmete alınma
MADDE 23 – (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleş-

meli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulur ve bunlar istekleri hâlinde ayrıldıkları eğitim kuru-
munda yeniden hizmete alınır. 

(2) Yeniden hizmete alınacak sözleşmeli öğretmenlerin;
a) Sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden iti-

baren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunmaları,

gerekir. 
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre yazılı talepte bulunanlar, yazılı taleplerini takip

eden en geç otuz gün içinde sözleşmeli öğretmenliğe döndürülür.  
(4) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenler ile ya-

pılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
(5) Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nede-

niyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshet-
meleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli öğretmen olarak atanmak
üzere başvuruda bulunamaz. 

İzinler
MADDE 24 – (1) Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bun-

lara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez. 
(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştı-

rılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir. 
Sözleşme süresi
MADDE 25 – (1) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılır. Bir yılın

sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerlidir. Bu
süre dört yılı geçemez.

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem
MADDE 26 – (1) Sözleşmeli öğretmenlerden haklarında yapılacak inceleme ve soruş-

turma sonucunda atamalarına ilişkin bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak düzenlemediği
tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilir ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulu-
nulur.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2007 tarihli ve 26743 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(5) Teftiş Kurulu Başkanlığı büro personelinin atanması, MSB ANT Başkanı tarafından
yapılır.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Müfettişliğe hak kazananların atanması, MSB ANT Başkanı tara-

fından yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler, ihtiyaç bulunduğu

ve müfettişlik görevi dışında geçen süre içinde müfettişlik mesleğinin şeref ve onurunu zede-
leyici bir harekette bulunmadığı ve ayrıca Teftiş Kuruluna yararlı olabileceği anlaşıldığı tak-
dirde, Kurul Başkanının teklifi üzerine MSB ANT Başkanının kararı ile yeniden Müfettişliğe
alınabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) MSB ANT Başkanlığı merkez teşkilatında Daire Başkanlıkları, taşra teşkilatında
Bölge ve İşletme Müdürlüklerinin her biri, müstakil birer teftiş ünitesidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Müfettişler, işlem ve işlerini teftiş ettikleri personel hakkında edindikleri bilgi ve
kanaatlere göre MSB ANT Başkanı tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde birer inceleme
raporu düzenleyerek, mühürlü zarf içerisinde ve bir yazı ekinde Teftiş Kurulu Başkanlığına
gönderirler. Bu yazıda haklarında inceleme raporu düzenlenen görevlilerin adları, soyadları,
unvanları ve sicil numaraları belirtilir. Raporun bir nüshası ilgili birimlere havale edilmesi için
Teftiş Kurulu Başkanı tarafından MSB ANT Başkanına sunulur.

(8) Görevden uzaklaştırılmış veya MSB ANT Başkanlığından ayrılmış bulunan ve bu
sebeple Müfettişin tanıma ve temas imkânı bulamadığı veya hakkında tam bir kanaat edine-
mediği görevliler için, inceleme raporu düzenlenmez. Bu durum gerekçesi belirtilmek suretiyle
Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 59 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlara ilişkin

özet değerlendirme notu, raporun tanzimini müteakip 1 ay içerisinde bilgi açısından MSB ANT
Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanlıklarına gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt

İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal

ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2007 26743 (2. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2011 27958
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak; 500 GT ve daha büyük
tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük
Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz
araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak
zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu te-
sislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya
kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali
için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal ge-
mileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz
kaptan almak zorunda değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti
ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya
sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak
liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz. Böyle bir
beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip
römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak
gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör
alma zorunluluğu uygulanmaz.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
31/10/2012 28453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/2/2013 28572
2- 28/4/2013 28631
3- 6/8/2013 28730
4- 22/10/2013 28799
5- 26/7/2014 29072
6- 20/10/2015 29508
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/1998 tarihli ve 23301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve

Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği ekinde yer alan Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3 aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.
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Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bingöl

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yö-

netmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim Dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda öğrencinin devam etme zorunluluğu olduğu yabancı dil eğitimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde

o düzey için öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak

programlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfı öğretim süresi iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders

yükü 20 saatten ve bir yarıyılda görülen ders yükü 260 saatten az olamaz. Hazırlık sınıfında

geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programlarında görmekle

yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz. Kısmen veya ta-

mamen yabancı dille eğitim veren programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlamayan öğrencilerin programdan

ilişikleri kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve

lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen

hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri

kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yap-

tırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğ-

rencinin üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban

puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştiri-

lebilirler.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

09/09/2011 28049
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Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, 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) Merkez (DÜ-DAM): Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası bilimsel kuruluşlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile eğitim-öğretim,

araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık gibi konularda işbirliği yapmak.

b) Merkez çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konfe-

ranslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bu toplantılara katılmak.

c) Bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale,

dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.
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ç) Plana esas jeolojik, tektonik, geoteknik ve depremsellik incelemelerini yapmak ve

sonuçları paylaşmak, yerleşim alanlarındaki zemin davranışı konularında çalışmalarda bulun-

mak ve rapor düzenlemek.

d) Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardımı sağlayacak bir kur-

tarma ekibini oluşturmak ve eğitmek.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Deprem sonucu meydana gelen yapı hasarları, hasarların nedenleri ve çok fazla can

kaybına neden olan bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, alınması gereken önlemlerin gör-

sel ve uygulamalı olarak sunulduğu, halka açık bir gösterim alanı oluşturmak.

b) Depremlerden büyük zarar gören Türkiye’de, depremlerin yapılarda oluşturabileceği

zararları önceden belirlemeye ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırma, inceleme,

geliştirme ve uygulama yapmak, çalıştığı konularda veri toplamak.

c) Depremle ilgili gelişmeleri, yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt

çapında halka aktarmak ve gerekli önemlerin alınması yolunda eğitsel faaliyetler yapmak.

ç) Düzce ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerdeki

mevcut yapı stokunun depremlere karşı risk tespit çalışmalarını yürütmek.

d) Yapıların onarım-güçlendirme projelerinin hazırlanma ve uygulama çalışmalarını

yürütmek.

e) Merkeze bağlı zayıf ve kuvvetli deprem istasyon şebekelerini kurmak, işletmek, kay-

dedilen deprem verilerini yayınlamak, arşivlemek.

f) Düzce Üniversitesi Afet Yönetim Planını hazırlamak.

g) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür

kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi ba-

şında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bu-

lunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorum-

ludur.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Ku-

ruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından,

tercihen deprem mühendisliği konularında çalışmaları olan, Üniversite öğretim elemanları ara-

sından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi

dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye gö-

revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SU ALTI ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan, Düz-

ce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, 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: Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Düzce Üniversitesi, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi'nin amacı; Düzce İli başta olmak üzere, özellikle Batı Karadeniz'e kıyısı bulunan illeri-
mizde, Üniversitemizin bağlı bulunduğu alandaki iç sularda (nehir, göl vb.) her türlü arkeolojik
(kıyıya yakın alanlarda ve derin sularda, antik liman, yerleşim ve batık potansiyelinin tespiti
çalışmaları) ve oşinografik (jeolojik ve jeofiziksel araştırmalar, deniz ve tatlı su kimyasının
araştırılması, denizel ve tatlı su biyolojik çeşitliliğinin araştırılması vb.) çalışmayı gerçekleş-
tirerek, bölgenin kültürel ve biyolojik envanterini çıkarmak, bölge insanının denizle bağını
güçlendirecek etkinlikler (dalış eğitimleri, su sporları eğitimleri, kıyı temizliği vb.) gerçekleş-
tirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Deniz, göl, gölet ve akarsulardan oluşan içsularda, her türlü araştırma ve benzer ko-

nularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.
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b) Öncelikli olarak Türkiye iç suları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada, canlı-cansız
su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi ve kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygula-
maları yapmak, organize etmek ve öneriler getirmek.

c) İç su ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapmak, yaşayan organiz-
maların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı ile ilgili konularda araştırma ve uygu-
lamalar yapmak.

ç) İç su ve denizlerde her türlü, jeofiziksel, jeolojik, sedimantolojik araştırmaları plan-
lamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağla-
mak.

d) İç su ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak, bu ko-
nuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

e) İç su ve denizlerde her türlü arkeolojik araştırmaları planlamak, sualtında bulunan
kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda
çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

f) Su altı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev almak, bu konuda çalışan
kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

g) İç su ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getire-
bilecek araştırmalar yapmak.

ğ) Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için bir balıkadam eki-
bini göreve hazır tutmak.

h) İhtiyaç duyulduğu durumlarda öncelikle Düzce ili içerisinde olmak üzere kamu ku-
rum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ı) Su ve su altı ile ilgili spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, kurum ve kuruluşlara
imkânlar doğrultusunda destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile akademik çalışmalarda bulunan

Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve çalışmalarından Rek-
töre karşı sorumludur. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına,
o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet bırakır. Ve-
kâlet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek.
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c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak

Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve iş birliklerinde bulunmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı dahil

beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alı-
narak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafın-
dan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.
d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluş-

turmak.
e) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe taslakları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rek-

töre sunmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bu-

lunmak üzere yılda bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite için-
den veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir.
Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve

Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine 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: Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psiko-

lojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve

eğitimler sunmak,

b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem

çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, Üniversite olanaklarından

azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal, duygusal, bi-

lişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmet-

leri sunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uy-

gulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve des-

teklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,

b) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,

seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğren-

cilerin gelişmelerine katkı sağlamak,

ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-

cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,

d) Öğrencilerin kendilerini tanıması, kişisel, sosyal, ailevi ve akademik başarısızlık so-

runlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve

dengeli uyum sağlaması, gelişmesi ve kendilerini gerçekleştirmesi amacıyla psikolojik danışma

ve rehberlik hizmeti sunmak,

e) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine

ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti

sunmak,

f) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak

ve onları yönlendirmek,

g) Öğrencilerin iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde vb.) korumaya

yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,

h) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası

kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,

ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,

j) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim

elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralla-

rına uygun davranmak.

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, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili Trakya Üni-

versitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür Yardımcısı

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün geçici olarak

görevinden ayrılması hâlinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak,

b) Çalışma programını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Araştırma ve eğitim faaliyetlerini koordine etmek,

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar

görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu,

gerektiğinde Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, alınacak kararları uygulamak,

b) Merkezdeki görev dağılımını yapmak,

c) Merkezle ilgili tanıtıcı toplantılar düzenlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim

sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uz-

man kişiler tarafından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen

en çok beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye

görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu,

Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak top-

lanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (l) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
2016 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hü-

kümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yer-
lerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin
diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2016 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2017 Yılı Kurban Hiz-

metlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esas-
ları, alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 ta-
rihli ve 2001/3214 sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine
Dair Kararı ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmet-
lerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Hayvansal atık: Kurban satış yerlerinden kaynaklanan hayvansal dışkılar ve ölü hay-

vanlar ile kesilen hayvanlardan kaynaklanan hayvansal dışkılar dahil kan, yan ürün olarak de-
ğerlendirilemeyen deri ve postları, sakatat, kelle, her türlü kemik ve tüyler, hastalıklı organlar
ve dokuları,

c) Komisyon: İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise
kaymakamın başkanlığında, Müftülük, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl/İlçe Halk Sağlığı Müdür-
lüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman
ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kur-
ban Hizmetleri Komisyonunu,

ç) Kurban: İbadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce
kesmeyi,

d) Kurul: Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulunu,

e) TÜRKVET: Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, işletmelerin ve
yetiştiricilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

f) Yönetmelik: 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban
Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliği,

g) Yönetim planı: Oluşacak kurban atığının miktarı, toplanması, taşınması, geri kaza-
nılması ve bertaraf edilmesine ilişkin hususları içeren planı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Çalışmaları

Komisyonların çalışmaları
MADDE 5 – (1) Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır:
a) İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde

12 Eylül 2016 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle komisyon üyeleri yü-
kümlülüklerini yerine getirme noktasında gerekli tedbirleri alır.

b) Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri
ile adaklık kesim yerleri tesis edilir.

c) Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınır.
ç) Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en

aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilir.
d) Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar

yerleri kurban kesim yerine dönüştürülür.
e) Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce

tedbirler alınır.
f) Kurban satış yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan

arındırılır.
g) Kurban satış yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaç-

larını karşılayacak şekilde hazırlanır.
ğ) Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su bi-

riktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca insanların
sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.

h) Kesim alanı ve çevresine evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak
şekilde önlemler alınmalıdır.

ı) Kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etler hemen teslim edilmeli, bu sağla-
namadığında gerekli saklama koşulları oluşturulmalıdır.

i) Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini en-
gelleyici tedbirler alınır.

j) Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan değerlen-
dirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır.

k) İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Din Hizmetleri Yö-
netim Sistemine (DHYS) 26 Ağustos 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar girilir.

l) Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” dü-
zenlenmesine devam edilir.

m) Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel
görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir.

n) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim
yeri güzergahında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.

o) Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi için randevu sistemi uygulanır. Kesim işlemlerini bayramın ilk gününde yoğunlaş-
tırmamak için gerekli tedbirler alınır.

ö) “Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu” konusunda bilgilendirme yapılır.
p) Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme

Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendi-
rilir.

r) Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce
kurbanlık hayvan nakli başlatılmaz.

s) Satış ve kesim yerlerinde belediyeler gerekli tedbirleri alır.
ş) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kur-

banlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır.
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t) İlçe Kurban Komisyonu, raporunu 12 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar İl Kur-
ban Komisyonuna iletir. İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu kom-
poze ederek 31 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemine
(DHYS) kaydeder.

Bilgilendirme çalışmaları
MADDE 6 – (1) Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılır:
a) İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri 28 Ağustos 2016 Pazar gü-

nünden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanır.
b) Kurbanın dini ve sosyal boyutları hususunda bilgilendirme yapılır.
c) Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen

hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tü-
ketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri ko-
nularda vatandaşlarımız aydınlatılır.

ç) Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuv-
larında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zo-
runlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim iş-
lemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşlarımız
bilinçlendirilir.

d) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hay-
van pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu
aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık de-
ğeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun
olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.

e) Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemez. Bu-
na bağlı olarak, “Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması
için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun,
keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.
Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi
için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşın-
dakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın
kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı,
düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına
uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya
iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya
çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan
boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban
açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda
kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz” bilgileri çerçevesinde toplum
aydınlatılır.

f) Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu
iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban
vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği
ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine
sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban
Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenir. Yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun
olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış
yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair
bilgilendirme afişleri asılır.

g) Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi dü-
şülmesi konusunda satıcılar ve vatandaşlarımız mutat usullerle bilgilendirilir.
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ğ) Anadolu’da hayvanlarda görülen şap hastalığının, Trakya’ya geçişini önlemek üzere
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, Kurban Bayramı münase-
betiyle İstanbul’un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya’ya kurbanlık hayvan sevkinin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Trak-
ya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde yapı-
lacağı ve Avrupa yakası dahil İstanbul’a 28 Ağustos 2016 Pazar gününden itibaren kurbanlık
hayvan sevki yapılabileceği konusunda vatandaşlarımız aydınlatılır.

h) “Kurbanlık Hayvan Alırken Dikkat Edilecek Hususlar” Ek-1 ve “Kesim Sonrası Tes-
lim Edilmesi Gerekli Evrak” Ek-2 duyuruları cami ilan panoları ile kurban satış ve kesim yer-
lerine asılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar

Salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar
MADDE 7 – (1) Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde

herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlen-
mesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016/02 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mü-
cadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve diğer talimatlarında belirtilen koruyucu
aşılamalara ilişkin hükümlere göre hareket edilecek olup özellikle şap hastalığı yönünden aşı
ve bağışıklık sürelerine dikkat edilir. Kurban satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kont-
rol edilir.

(2) Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar salgın
hastalıklar yönünden kontrol edilir. Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satış ve kesim yerle-
rinin resmi ve belediye veteriner hekimlerince yapılan kontrol ve denetimleri sıklaştırılır.

(3) Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlık kontrolü yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilir,
satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda yetiştiri-
ciler bilgilendirilir. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Büyükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı yaptırmış olma şartı aranır. Büyükbaş hay-
vanların şap hastalığına karşı aşılanıp aşılanmadığı kayıtlar ve aşılama makbuzları ile kontrol
edilerek veteriner sağlık raporunun ilgili bölümüne şap aşısının yapıldığı tarih, aşının seri
numarası, aşılama-serumlama makbuzunun tarihi ve seri numarası yazılır.

(5) Sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesi yapılır, muayenede şap hastalığı var-
lığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin şap hastalığı şüphesi
ya da mihrakı nedeniyle oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, hay-
vanların sevkine müsaade edilir.

(6) Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin
ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken
uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınır ve satış yerlerine girişlerde
de bu bilgiler kontrol edilir.

(7) Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların hayatları boyunca
en az bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olmaları gerekmektedir. PPR aşı uygulamaları üzerinden
15 gün geçmeyen küçükbaş hayvanların nakillerine yeterli koruma oluşmaması nedeniyle izin
verilmez. Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde şap aşısı
yaptırmış olma şartı aranmaz.

(8) Trakya’daki iller ile İstanbul ili Avrupa yakasına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri
Genelgeleri kapsamında uygun şartları taşıyan kurbanlık hayvanların sevklerine 28 Ağustos
2016 Pazar gününden itibaren başlanacak olup bu tarihten önce kesinlikle sevk işlemi yapılmaz.
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(9) İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan sevkleri de 28 Ağustos 2016 Pazar
gününde başlayacak olup, bu tarihten önce sevk işlemleri yapılmayacaktır.

(10) Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satış merkezi, kesim yerleri ile nakil araçla-
rının temizlik ve dezenfeksiyonu aksatılmaz. Görevlilerce dezenfeksiyon kayıtları tutulur ve
kontrollerde gösterilir.

(11) Hayvan nakil araçlarında kullanılmak üzere hayvan pazarı, borsa ve hayvan satış
yerlerinde temiz altlık bulundurulur. Nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübreler şap
hastalığını bulaştırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilir. Bunların
gübre olarak arazide kullanılmasına izin verilmez.

Kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler
MADDE 8 – (1) İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için TÜRKVET üzerin-

den tanzim edilen veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan,
silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri işleme konulmaz.

(2) İller arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kay-
dedilmemiş, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan hayvanların sevklerine izin
verilmez.

(3) Kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe
numaraları TÜRKVET’ten mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle
uyum gösterip göstermediği kontrol edilir.

(4) Veteriner sağlık raporunun kayıt sistemi üzerinden düzenlenememesi halinde matbu
veteriner sağlık raporu kullanılır, bu durumda kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi
hayvanların veteriner sağlık raporunun ilgili hanesine kulak küpe numaraları yazılır, gerekti-
ğinde kulak küpe numaraları mühürlü ve imzalı olarak ayrı bir kağıda listelenerek veteriner
sağlık raporuna iliştirilir ve veteriner sağlık raporunun üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.

(5) Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu nakil belgesi resmi
veteriner hekim tarafından kaşelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenir. Sevk raporu
üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.

(6) TÜRKVET veri tabanlarında geçici kurban satış yeri için her ilçeye bir işletme num-
arası tahsisi yapılmıştır. Kurbanlık olarak veteriner sağlık raporu verilen sığır cinsi hayvanlar
ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurbanlık hayvan satış yerlerine
veri tabanında nakilleri yapılır. (Örn. Ankara ili Çankaya ilçesi için geçici kurban satış yeri iş-
letme numarası TR068888800023 olarak belirlenmiştir.) Hareketin tamamlanması için varış
işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil
belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar için varış hareketi onaylanır.

(7) TÜRKVET veri tabanında nakli yapılan kurbanlık hayvanların veteriner sağlık ra-
poruna “Türkvet’te nakilleri yapılmıştır” ibaresi mutlaka yazılır.

(8) Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, kırım
kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görül-
düğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten sonra sevk edilir.

Kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili hususlar
MADDE 9 – (1) Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde sevklerini sağlamak

amacıyla, üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılır.
Ayrıca kapaklar sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olur.

(2) Nakil araçlarına dışarıdan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar
asılır.

(3) Araçlarda hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve
yükseklik olması sağlanır. Araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu ya-
pılır, aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman, talaş ve
benzeri maddeler serilir.

(4) Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma
veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin veril-
mez.
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(5) Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralık-
larla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahi-
bine bilgi verilir, nakil araçlarının yem ve su yönünden tedarikli olup olmadıkları, ilk yardım
çantası ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilir. Nakilde
hayvan refahı kurallarına uyulur.

Kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller
MADDE 10 – (1) Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol

ve denetimi açısından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası
ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen
yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılır.

(2) Özellikle İstanbul (Kavacık ve Çamlıca Hayvan Sevk Kontrol Noktaları), Çanakkale
(Lapseki Merkez İskelesi) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde bulu-
nan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında güvenlik güçleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak
kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol yapılır. İhtiyaç duyulması halinde
Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktaları belirlenir.

(3) Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında hayvanların acı çekmelerine
neden olabilecek şekilde aşırı yükleme ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu araçlar
sevkten alıkonur.

Kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler
MADDE 11 – (1) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık

hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra ko-
misyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özel kurban
kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılır. Önceden belirlenen yerler dışında, kurbanlık hayvan
alım ve satımlarına müsaade edilmez. Bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara komisyonlarca bil-
gilendirme yapılır.

(2) Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil bel-
gesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol
edilerek, belgeleri tam olanların girişine izin verilir. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili
ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların kurban
satış yerlerine girişlerine müsaade edilmez.

(3) Kurban satış yerlerine 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hu-
suslara uymayan, ayrıca küpesiz ve belgesiz hayvan girişleri önlenir.

(4) Kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest
veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim
Birimi” kurulacaktır. Bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimler, Veteriner Hekim
Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenir.

(5) Kurban satış yerleri belediyelerce her gün sabah ve akşam temizlenir, ayrıca etkin
dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilir.

(6) Kurban satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya gelmekte, satıla-
mayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış
yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek has-
talıklı hayvanların nakline izin verilmez.

(7) “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol For-
mu” Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulur.
60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için
uygunsuzluk belgesi düzenlenir. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yer-
lerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılır ve Kurban Bayramının ilk gününe
kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile
tecziye edilir.
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Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 12 – (1) Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane

ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme
ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve be-
lirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise -cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi
bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde- ehil kişilerce kesilir.

(2) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapıla-
maz.

(3) Kesim yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din
görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenir ve kontrol edilir.

(4) Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler
alınır.

(5) Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik
riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hay-
vanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilir.

(6) Belediye ve/veya muhtarlıkça çevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak temizlik yap-
tırılır.

Kulak küpesi ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi
MADDE 13 – (1) Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hay-

vanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu
hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim eder.

(2) Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde
biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilir, kesilen sığır cinsi
hayvanların veri tabanından düşümleri yapılır, hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilir.

(3) Kesimhanelerde kesilen kurbanlık koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hü-
kümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları
yerin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kontrolünde imha edilir ve koyun keçi
türü hayvanların veri tabanından düşümleri yapılır.

(4) Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi
hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin
toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle ve köy muhtarları ile
bir bilgilendirme toplantısı düzenler ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılır.

(5) İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince kendilerine teslim edilen kulak
küpeleri, pasaportları ve kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen
hayvanların bilgisayar destekli veri tabanından kayıt düşümleri yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Kapsamında Alınacak Çevresel Önlemler

Çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler
MADDE 14 – (1) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler

tarafından ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul kararları ve 9/8/1983 tarihli
ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, 15 inci
maddede belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini
önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunulur ve uygulanır.
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Kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken
kurallar

MADDE 15 – (1) Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında Komisyonlarca şehrin
nüfus yoğunluğu dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlarda kurban
satış yerleri belirlenir. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve bu satış yerlerinin dışında
diğer yerlerde satışına müsaade edilmez.

(2) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru ve benzeri alt yapısı olan yerler ha-
zırlanır.

(3) Kesim yerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur.
(4) Kurban satış ve kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal

ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve araçlar-
dan indirilmesine uygun rampalar yapılır.

(5) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde, büyükbaş hay-
vanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilir ve nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman
bulundurulur.

(6) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sis-
temi bulunan mekanlar seçilir, atık sular çevreye bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve
havalandırma sağlanır.

(7) Hayvan dışkıları ve benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen
siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice bağlanır
ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf
edilir.

(8) Satış yerlerinin temizlenmesi ve atıkların alınması belediyelerce her gün yapılır.
(9) Belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim

yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur.
(10) Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en

kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınır.
(11) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve

konteyner bulundurur.
(12) Belediyeler atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf

alanına ulaştırır.
(13) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanları tartmak için kantar bu-

lundurur.
(14) Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu

yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.
(15) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde

üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve
tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde top-
lanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı or-
ganlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür veya
uygun bir yerde yakılarak imha edilir. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken
kurallar

MADDE 16 – (1) Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden
olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde ki-
reçlenir.

(2) Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz,
dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci
torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek
olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen
atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çu-
kura gömülür.
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(3) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi
kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir.

(4) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden
olunmaması yönünde tedbir alınır.

Belediyelerin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Bayram öncesi ve bayram süresince belediyeler, kurban satışı ve

kurban kesimi yapılacak yerlerde 15 inci maddede belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması
için dikkat edilmesi gereken hususlar ile denetim esaslarına ilişkin hazırlanan 14 üncü maddede
belirtilen yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte dü-
zenli olarak çalışır halde tutarlar. Bayram süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı
sayısı arttırılır.

(2) Satış ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için yakalama
ekipleri oluşturulur.

Denetim işlemleri
MADDE 18 – (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum

ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılır.
(2) Bayram öncesi ve bayram süresince zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılır.
(3) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/satışı ya-

pılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince “Kontrol Listesi”
Ek-3 çerçevesinde denetimler gerçekleştirilir, denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında mu-
hafaza edilir.

Cezai hükümler
MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler

hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:
a) Kurban satış ve kesim yerlerinde; ilgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararları ve

2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edil-
mesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde de-
netim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket
edenlerden;

1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile
kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda
gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 196 TL,

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atık-
larını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu
kesimler için 49.095 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.221 TL cezai işlem aynı Ka-
nunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden
sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli
yasal yaptırımlar uygulanır.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasına göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve
sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi;
dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden,
en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır.
Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket eden-
lere hayvan başına 1.057 TL idari para cezası uygulanır.

d) İlgili Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.651 TL idari
para cezası uygulanır.
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e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak
kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı so-
ğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek
yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL idari para cezası uygulanır.

f) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin
olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hük-
me aykırı davrananlara 526 TL para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri
ile belediyelerce uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar
MADDE 20 – (1) Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir:
a) Diyanet İşleri Başkanlığı,
b) İçişleri Bakanlığı,
c) Milli Eğitim Bakanlığı,
ç) Sağlık Bakanlığı,
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
f) Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
g) Belediyeler,
ğ) TRT Genel Müdürlüğü,
h) Türkiye Diyanet Vakfı,
ı) Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları,
i) Ticaret Borsaları,
j) Türk Veteriner Hekimleri Birliği,
k) Kasaplar Odası,
l) Et ve Süt Kurumu.
Diğer hususlar
MADDE 21 – (1) Komisyonlar tarafından düzenlenecek eğitim kurslarına komisyon

üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli destek sağlanır.
(2) Komisyonlarca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde ve süre-

since İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerinin sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı, Yetiş-
tiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerinin koordinasyonunda yeterli sayıda araç ile nöbetçi
veteriner hekim görevlendirilir. Satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık ra-
poru düzenlenebilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince yeterli
sayıda veteriner hekim görevlendirilir.

(3) Bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan hususların yerine getirilmesi ve ilgili tüm
kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için il ve ilçelerde Hay-
van Sağlık Zabıtası Komisyonları acilen toplanır ve Tebliğ hükümlerinin işlerliğini artırmaya
yönelik gerekli karar ve önlemler alınır.

(4) Belediyeler, halk sağlığı müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından kur-
ban kesim günlerinde kesim yerlerinden gelecek çağrılara seri bir şekilde ulaşılabilmesi için
gerekli tedbirler alınır ve bu hususta bilgilendirme çalışmaları yapılır.

(5) Başkanlıkça TRT ve özel radyo ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapılarak Kur-
ban Bayramı öncesi kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başbakan Yardımcısı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/38
İşyeri  : Dendro Parke San. A.Ş.

Çaybükü Köyü Erenler Cad. No: 97 Gümüşova/DÜZCE
SGK Sicil No : 1030055.081
Tespiti İsteyen : İşveren 
İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Dendro Parke San. A.Ş. işve-

renliğine ait Çaybükü Köyü Erenler Cad. No: 97 Gümüşova/DÜZCE adresinde kurulu
1030055.081 SGK sicil no’lu fabrika işyeri, Kuştepe Mah. Leylak Sok. Murat İş Merkezi Kat: 3
No: 12 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL adresindeki 1100528.034 SGK sicil no’lu merkez ofis
bürosu, Akçaburgaz Mah. Haliç Sanayi Koop. 1. Cad. 129. Sok. No: 8 Kıraç Esenyurt/İSTANBUL
adresindeki 1376039.034 SGK sicil no’lu ve Yeni Göl Mah. Filiz Sok. No: 2/1 ANTALYA ad-
resindeki 1208920.007 SGK sicil no’lu depo işyerlerinin iş organizasyonu bağlamında geniş
manada işyerini teşkil ettikleri, yapılan işin ahşap bir malzeme olan lamine parke üretimi ve
satışı olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı “Ağaç ve
kağıt” işkolunda yer aldığı,

İşverenliğe ait Çaybükü Köyü Erenler Cad. No: 97 Gümüşova/DÜZCE adresindeki
1047286.081 SGK sicil no’lu işyerinde depo yapılmasına yönelik inşaat işi yapıldığı, bu ne-
denle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı
tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/33)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip,

su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları
kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-
maz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın
11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
ç) Kapalı Sistem Üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar se-

risinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımın-
dan oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele
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gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına da-
yanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha
fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabil-
meyi temin eden tam kontrollü akuakültür sistemini,

d) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

e) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-
teren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura ya da müstahsil makbuzunu,

f) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

g) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve
yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

ğ) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
h) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-

lere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
ı) Yetiştirici/Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Bakanlıkça su ürünleri üretim

faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
i) Yetiştirici/Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

j) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-
dığı yerleri,

ifade eder.
Su ürünleri desteği
MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri desteği aşağıda belir-

tilen esaslara göre yapılır:
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, midye, yeni türler (mersin, kalkan,

fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız,
sarıkuyruk, trança, yayın, karabalık, yılan balığı, tilapya, karadeniz alası ve kırmızı benekli
alabalıklar (Salmo Türleri), kerevit, karides)’dir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar
ile midye yetiştiriciliği destekleme kapsamındadır.

c) Bakanlıktan onaylı kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup bu
projesine göre üretim yapan işletmelere 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Kararda belirtilen miktarda, üretilen ürünlerin birim fiyatına ilaveten destekleme yapılır.

ç) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;
1) Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde

veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait
birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı
baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve
tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak, 2016 Yılında Yapılacak Ta-
rımsal Desteklemelere İlişkin Kararın yayım tarihinden önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın
yayımlandığı 5/5/2016 tarihinden sonra yapılan bu tesislerle ilgili devirler destekleme kapsamı
dışındadır.

3) Bir işletmenin su ürünleri desteğinden faydalanabileceği en fazla miktar yılda,
2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kg ile sınırlı olup 250.000 kg’a
(250.000 kg dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kg (500.000 kg
dahil) olan kısmı için birim fiyatın %50’si dikkate alınır.

4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır.

3 Ağustos 2016 – Sayı : 29790                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde istenen satış belgelerindeki kg fiyatları
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafından açık-
lanacak ürünün kg/maliyet değerinin % 75 inden düşük olan satış belgeleri destekleme kapsamı
dışındadır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu
miktarın hesaplanmasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen “canlı”
ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alış verişlerine
ait satış belgelerindeki miktarlar hesaplanmaya dahil edilmez.

7) Yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakı-
mından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

8) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.
9) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait fatura-

larda belirtilen miktarın iki katı dikkate alınır.
10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan iş-

letmeler için, son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk
hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten
sonra kalan miktar dikkate alınır.

11) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler
için, yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavruların işletmeye
geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı esas alınır ve belirtilen hususlara uyumlu
olması aranır.

d) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, bu maddenin (ç) bendinin (3)
numaralı alt bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu du-
rumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek
yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Türlerle ilgili desteklemelerde yetiştiricilik
belgesindeki oranlar esas alınır.

e) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlen-
mesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul
edilir.

f) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları
Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni
olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

g) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden değil Bakanlıktan yavru
balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmesinden temin edenler, yavrunun temin
edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık
tespit tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu
il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

ğ) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
yavru tespit tutanağı düzenletmek zorundadır.

h) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür,
bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

ı) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda
koymak suretiyle yetiştiricilik yapanlar; balıklarını başkasına ait işletmeden temin ediyorlar
ise satış belgesinde “canlı” ibaresinin yer alması, kendisine ait diğer bir işletmesinden temin
edenler ise balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenlettire-
cekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında da “canlı” ibaresinin belirtilmesi
zorunludur. Bu belgeler balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz
edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bırakılır. Balıkların iş-
letmeye canlı olarak bırakıldığına dair ilgili satış belgesi veya hasat tespit tutanağı üzerinde
balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek imzalanır.
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i) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe mü-
dürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.
Hasat tespit tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret olarak tanzim edilerek iki sureti ürün
sahibine verilir.

j) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 30/11/2016 tarihine kadar,
yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında
istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta
bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç
13/1/2017 tarihine kadar teslim edilebilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle işletmenin

bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Yavru

Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman).
c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tes-

pit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman).
ç) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (bu-

lunmayan yerlerde bu belge istenmez).
d) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya işletme-

sinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların
üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından
satışın yapıldığını gösterir belge.

e) Yem faturası (son müracaat tarihine kadar yılı içerisinde istenildiği zaman).
f) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.
İl/İlçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe mü-

dürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek
Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/İlçe müdürlüğü tarafından 1/1/2016 tarihinden itibaren Temmuz 2016 ve dönem
sonu olmak üzere iki dönem halinde, SKS’ye girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan Su
Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler
il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çı-
karılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe mü-
dürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından ka-
rara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler askıdan indiril-
mesini müteakip onaylanarak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler, SKS’deki kayıtları
üzerinden kontrol edilerek Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onay-
lanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,

merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici bir-
likleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su
ürünleri kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak, ödenen desteğin
%2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, kesinti yapılan bu bedelin içerisinden
de % 20’si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı
altında kesinti yapılır.
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Ödemelerin aktarılması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde tanımlanan merkez
birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla,
8 inci madde de belirtilen oranlarda “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında kesinti yapıl-
dıktan sonra kalan miktar doğrudan üreticiye ödenir. Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aran-
mayan yetiştiricilere ise kesinti yapılmadan ödeme yapılır.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar da ve bu Teb-
liğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/İlçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi
yapmaya ve buna ilişkin bilgi, belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından
yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-
lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, Tebliğ gereği kendilerine ibraz

edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden
sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine
aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere
ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve
kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-
rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzen-
lenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça
sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kap-

samında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına ak-
tarılmadan önce haciz/icra ve temlik vb. işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2017
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.2)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.2a)

MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimen-
kul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arsa sahibi: Gayrimenkul projesine konu arsanın mülkiyetine sahip olan gerçek veya

tüzel kişileri,
b) Asli edim: Asli edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen

esaslar çerçevesinde, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis
edilmesi ve bağımsız bölümün teslim edilmesini,

c) Asli edim ifa süresi: İzahname veya ihraç belgesinde asli edimin yerine getirilmesi
için öngörülen süreyi,

ç) Asli edim kullanım süresi: İzahname veya ihraç belgesinde gayrimenkul sertifikası
sahiplerinin asli edim talebini bildirmesi için öngörülen süreyi,

d) Bağımsız bölüm: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda tanımla-
nan ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli ve Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini,

e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
f) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-

ları,
g) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bor-

sayı,
ğ) Cezai şart: Edimlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde

yerine getirilmemesi durumunda ihraççı için edimlere ek olarak öngörülen yükümlülükleri,
h) Değerleme kuruluşu: Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme faaliyetini

gerçekleştirmek üzere örgütlenmiş ve Kurulca yetkilendirilmiş anonim ortaklıkları,
ı) Derecelendirme kuruluşu: Türkiye'de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında de-

recelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde de-
recelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları
ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası de-
recelendirme kuruluşlarını,

i) Edimler: Asli veya tali edimleri,
j) Edim sorumlusu: Edimlerin Tebliğ ile belirtilen esaslar çerçevesinde ve izahname

veya ihraç belgesinde belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini
kontrol etmekle yükümlü ve sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaya
yetkili bağımsız denetim kuruluşunu, 

k) Gayrimenkul projesi: Gayrimenkul sertifikası ihracı ile finansmanı planlanan konut
veya ticari alan projesini,

l) Gayrimenkul sertifikası: İhraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli ba-
ğımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal de-
ğeri eşit sermaye piyasası aracını,

m) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun, 2985 sayılı Kanun ve 775 sayılı
Kanun kapsamında kentsel dönüşüm amaçlı proje yürütülen alanlarda, taşınmazlar üzerinde
hak sahibi olduğu ilgili kurumlarca tespit edilen ve uzlaşma sağlanan kişileri,
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n) İhraç: Gayrimenkul sertifikalarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek
veya halka arz edilmeksizin satışını,

o) İhraççı: Gayrimenkul sertifikası ihraç eden veya ihraç etmek üzere Kurula başvuruda
bulunan anonim ortaklıklar ile kendi mevzuatları uyarınca sermaye piyasası aracı ihraç etmeye
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını,

ö) İtfa bedeli: Kurula başvuru sırasında projeye ilişkin olarak hazırlanan değerleme ra-
poruna göre belirlenen gayrimenkul sertifikası bedelini,

p) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
r) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
s) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ş) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
t) Proje bitiş tarihi: Gayrimenkul projesinin ihraca konu edilen bağımsız bölümlerinin

izahname veya ihraç belgesinde belirtilen vasıflara uygun bir biçimde tamamlanması için ih-
raççı tarafından öngörülen tarihi,

u) Tali edim: Tali edim ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen
esaslar çerçevesinde tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bö-
lümlerin satılması ve elde edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine, sahip ol-
dukları gayrimenkul sertifikaları oranında dağıtılmasını,

ü) Tali edim ifa süresi: İzahname veya ihraç belgesinde tali edimin yerine getirilmesi
için öngörülen süreyi,

v) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
y) Vade: İzahname veya ihraç belgesinde gayrimenkul sertifikasının ihraç tarihinden,

bu gayrimenkul sertifikalarına ilişkin ifa sürelerinin bitimine kadar geçmesi öngörülen süreyi,
z) Yatırımcı: Gayrimenkul sertifikası sahibini,
aa) Yetkili Kuruluş: Tebliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirlenmiş olan ya-

tırım kuruluşlarını,
bb) 775 sayılı Kanun: 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununu,
cc) 2985 sayılı Kanun: 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununu,
çç) 5216 sayılı Kanun: 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-

nunu,
dd) 5393 sayılı Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununu,
ee) 6306 sayılı Kanun: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4 – (1) Gayrimenkul sertifikaları, bir veya birden fazla gayrimenkul proje-

sinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlere ilişkin belirli bir alan birimini tem-
silen aşağıdaki esaslar çerçevesinde ihraç edilebilir.

a) Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini temsilen gerçekleştirilen ihraç-
larda, her bir bağımsız bölüme karşılık gelen gayrimenkul sertifikası adedinin ihraç öncesinde
belirlenmesi zorunludur.

b) Gayrimenkul projesinin bağımsız bölümlerine ilişkin belirli bir alan birimini temsilen
gerçekleştirilecek ihraçlarda ise, ihraççı tarafından asli edimin yerine getirilmesi sırasında aynı
alan birimine sahip bağımsız bölümler arasında blok, kat, cephe ve malzeme farklılıkları gibi
nedenlerle şerefiye talep edilebilir. Şerefiye talep edilmesi durumunda, asli edim sırasında ya-
tırımcılardan talep edilecek şerefiye tutarlarının veya ihraç anında belirlenmiş şerefiyenin asli
edim yerine getirilirken hangi esaslara göre düzeltilerek uygulanacağının, bağımsız bölümlerle
ilişkilendirilerek izahname veya ihraç belgesinde açıklanması zorunludur.
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c) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilen bağımsız bölümler üzerinde edimlerin
yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte ayni veya şahsi bir hak, haciz kaydı ile gayrimenkul
projesinin esaslı unsurlarına yönelik herhangi bir ihtilafın bulunmaması gerekmektedir.

(2) Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarı, gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bö-
lümlerin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hazırlanmış değerleme raporuna
göre belirlenmiş satış değerlerinin yüzde ellisini aşamaz. İhraç işlemine konut ve ticari alanların
aynı anda dahil edilmesi durumunda yüzde elli oranındaki sınır ihraç kapsamındaki konut ve
ticari alanlar için ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümlerin izahname veya ihraç
belgesinde belirtilen proje bitiş tarihinden önce tamamlanması ve bu durumun proje bitiş tari-
hinden en az 15 gün önce kamuya açıklanması halinde, kamuya açıklanan yeni tarih, proje
bitiş tarihi olarak esas alınır. Bu durumda Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun
olarak yatırımcılara gerekli duyuruların yapılması şartıyla izahname veya ihraç belgesi deği-
şikliği gerekmez. Kanunun 8 inci maddesi hükümleri saklıdır.

(4) Gayrimenkul sertifikaları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin
nitelikli yatırımcıya satış suretiyle veya yurt dışında ihraç edilebilir.

(5) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların
Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra eş zamanlı olarak bu amaçla borsaya başvur-
maları zorunludur. 

(6) Gayrimenkul sertifikaları asli veya tali edimin yerine getirilmesi ve varsa cezai
şartın ödenmesi suretiyle itfa edilir. Projenin gerçekleşmemesi sebebiyle edimlerin yerine ge-
tirilememesi durumunda ise gayrimenkul sertifikaları itfa bedeli ve oluşabilecek cezai şart
ödenmek suretiyle itfa edilir. Bu maddenin sekizinci fıkrası hükümleri saklıdır.

(7) İhraççılar tarafından gayrimenkul sertifikalarının ihracının ve itfasının Kanunun
37 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetinde bu-
lunabilecek bankalar ile portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faa-
liyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorun-
ludur.

(8) İhraççı tarafından öngörülmesi halinde gayrimenkul sertifikaları, proje bitiş tarihin-
den önce, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraççının belirleye-
ceği tutar veya borsada oluşan fiyat üzerinden geri alınmak suretiyle de itfa edilebilir.

(9) Edimlerin Tebliğ ve izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla ihraççı ile edim sorumlusu arasında
Kurula başvuru öncesinde sözleşme imzalanmış olması zorunludur. Edim sorumlusu tarafın-
dan;

a) Edimlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak gerçek-
leştirilip gerçekleştirilmediği,

b) Tali edimin ifası amacıyla yapılan satışlarda satış fiyatlarının Tebliğ’de yer alan esas-
lara, değerleme raporlarına ve piyasa koşullarına uygun olup olmadığı,

c) Tali edimlerde yatırımcılara aktarılan tutarların satış bedeline uygun olup olmadığı,
hakkında halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda proje bitiş tarihini takip eden üçer aylık,

halka arz edilmeksizin yapılan ihraçlarda ise altışar aylık periyotlar halinde Uluslararası De-
netim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bilgilerle
İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun
güvence raporu hazırlanarak ihraççıya iletilir ve aynı gün ihraççı tarafından KAP’ta ilan edilir.
Edim sorumlusu, güvence raporunun hazırlanması amacıyla ihraççıdan belirli aralıklarla satışa
konu bölümlere ilişkin değerleme raporu hazırlanmasını ve ihraca konu edilmeyen bölümlerin
satış fiyatlarına ilişkin bilgilerin kendisine verilmesini talep eder. Bu hususlara edim sorumlusu
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ve ihraççı arasında imzalanacak sözleşmede yer verilir.  Edim sorumlusu raporunda, bu fıkranın
(a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılan incelemeler sonucunda yatırımcılar aleyhine durumların
tespit edilmesi durumunda, yatırımcıların zararının ihraççı tarafından nasıl tazmin edileceği ve
yatırımcıların haklarına ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir.

(10) Edimlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine
getirilmemesi durumunda, yatırımcılara ihraç aşamasında belirlenen ve izahname veya ihraç
belgesinde yer verilen cezai şartın ödenmesi zorunludur.

(11) Kurul itfa bedelinin ve oluşabilecek cezai şartın yatırımcılara ödenmesinin bir ban-
ka tarafından garanti altına alınmasını, yurt içinde satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik
olarak yapılmasını veya gayrimenkul sertifikalarının derecelendirilmesini talep edebilir.

(12) Edimleri yerine getirilen veya itfa bedeli yatırımcıya ödenen gayrimenkul sertifi-
kalarının iptali talebiyle yetkili kuruluş tarafından derhal MKK’ya başvurulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) ve (ç) bent-
leri eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği
finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime
tabi tutulmuş son yıllık finansal tablolara göre özkaynaklar toplamının ödenmiş veya çıkarılmış
sermayesinden yüksek olması,

ç) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre ya-
tırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış olması,”

“a) Birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı, yedinci ve seki-

zinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“(1) Yatırımcılar asli edim kullanım süresi içerisinde, asli edim taleplerini ihraççıya
veya yetkili kuruluşa iletir. Asli edim kullanım süresi, ilk günü gayrimenkul sertifikasının bor-
sada işlem görme tarihinden önce olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenir ve izahname
veya ihraç belgesinde açıklanır. Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü
saklıdır.”

“(5) Asli edim ifa süresi, ihraççı tarafından belirlenir ve izahname veya ihraç belgesinde
açıklanır.

(6) Asli edimin, izahname veya ihraç belgesinde belirlenen asli edim ifa süresi çerçe-
vesinde proje bitiş tarihinden önce talep edilmesi durumunda;

a) Bağımsız bölümün tapuda devir işlemi yapılır veya ihraççı ile yatırımcılar arasında
asli edimin yerine getirilmesi amacıyla gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ya da alım hakkı
sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmelerin tapu kütüğüne şerh edilmesi zorunludur. Gayrimenkul
satış vaadi veya alım hakkı sözleşmesine konu edilen bağımsız bölümler, ihraççı tarafından
üçüncü kişilere satılamaz. Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında
yapılan ihraçlarda, bu fıkrada belirtilen tapu kütüğüne şerh zorunluluğu aranmaz.

b) Gayrimenkul satış vaadi veya alım hakkı sözleşmesi düzenlenmesi halinde gayri-
menkul sertifikaları asli edim yerine getirilinceye veya itfa bedeli yatırımcıya ödeninceye kadar
yetkili kuruluş nezdinde bloke edilir.

(7) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılan ih-
raçlar haricinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde, mülkiyet devrinin gecikmesi veya
gerçekleştirilememesi durumlarına ilişkin olarak, gayrimenkul sertifikalarına ilişkin öngörülen
cezai şartlara yer verilmesi zorunludur.

(8) İhraççı, elinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunmamasına rağmen asli
edimi kullanmak isteyen yatırımcılar için, izahname veya ihraç belgesinde açıklanmak koşu-
luyla kredi kullanım veya nakit ödeme imkanı sağlayabilir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Asli edim kullanım sürelerinin bitimini takiben asli edim talebiyle

başvurmayan veya başvurmasına rağmen izahname veya ihraç belgesinde asli edimin yerine
getirilmesi için öngörülen şartları yerine getirmeyen yatırımcıların, tali edimi talep ettikleri ka-
bul edilir.

(2) İhraççının tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bö-
lümleri satmak ve satış tutarını yatırımcılara sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları ile orantılı
olarak dağıtmak suretiyle tali edimi yerine getirmesi zorunludur.

(3) Tali edimin yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Tali edim ifa süresi, ihraççı tarafından belirlenir ve izahname veya ihraç belgesinde

açıklanır.
b) İhraççı tarafından izahname veya ihraç belgesinde öngörülmesi ve esaslarının açıkça

belirtilmesi şartıyla, tali edimi talep ettiği kabul edilen yatırımcılar tali edim ifa süresi içerisinde
asli edimi talep edebilirler. Bu durumda yatırımcılar tarafından gayrimenkulün bağımsız bö-
lümleri için verilmesi gereken sertifika sayısı, ihraç öncesi yayınlanan izahname veya ihraç
belgesinde ilgili bağımsız bölüm için öngörülen sertifika sayısı ile aynı olacak şekilde belir-
lenir.

c) Tali edime konu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen satış tutarı, tali edim ifa
süresi boyunca tali edime konu bağımsız bölümlerin tamamı satılıncaya kadar vekilin özen
borcu çerçevesinde yetkili kuruluş tarafından devlet tahvili, hazine bonosu, Hazine Müsteşar-
lığınca ihraç edilen kira sertifikaları, mevduat veya katılma hesabı olarak veya Kurulca uygun
görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle yatırımcılar adına değerlen-
dirilir ve bağımsız bölümlerin tümünün satışının tamamlanmasını takip eden 2 iş günü içeri-
sinde yatırımcıların hesaplarına sahip oldukları gayrimenkul sertifikası oranında aktarılır. Teb-
liğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında yapılan ihraçlarda, satış tutarı
TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları tarafından yatırımcılar adı-
na değerlendirilebilir. 

ç) Tali edime konu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen satış tutarı, tali edim ifa
süresinin bitmesi beklenmeden gayrimenkul sertifikalarının kısımlar halinde itfasında da kul-
lanılabilir. Kısmi itfa işlemi, elde edilen satış tutarının tali edimi talep eden tüm yatırımcılara
sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında aktarılması suretiyle gerçekleştirilir. Kısmi
itfa işleminin hangi periyotlarla gerçekleştirileceği, nakdin yatırımcılara aktarım süresi gibi
esaslar izahname veya ihraç belgesinde belirtilir.

d) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılan ihraçlar
hariç olmak üzere tali edim ifa süresi bitiş tarihine kadar, tali edime konu bağımsız bölümler
ihraççı ve ihraççının ilişkili taraflarına satılamaz.

e) Tali edim ifa süresi bitiş tarihi itibarıyla satılamayan bağımsız bölümlerin olması du-
rumunda söz konusu bölümlerin değerinin tespiti için yeni bir değerleme raporu hazırlanır. Sa-
tılamayan bağımsız bölümlere karşılık gayrimenkul sertifikalarının itfasına ilişkin olarak ihraççı
tarafından yatırımcılara yapılacak ödemelerde, söz konusu değerleme raporunda tespit edilen
değer esas alınır. Ayrıca söz konusu bağımsız bölümler, hazırlanacak değerleme raporunda tes-
pit edilen değerden aşağı olmamak şartıyla ihraççının ilişkili taraflarına satılabilir. Bu bent kap-
samında yatırımcılara yapılacak ödemeler, tali edim ifa süresinin bitimini takip eden 10 iş günü
içerisinde gerçekleştirilir. 

f) Tali edimin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak satışlara ilişkin usul ve esaslar izah-
name veya ihraç belgesinde belirtilir.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurulca verilen ek süre çerçevesinde yeniden belirlenen ifa süreleri içerisinde asli
ve tali edimler yerine getirilir ve cezai şart ödenir.”

“(2) Verilen bu ek süre sonunda veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde vade
sonunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması projenin ger-
çekleşmemesi durumudur. Bu durumda;

a) En geç 5 iş günü içerisinde Kurula bilgi verilir ve projenin gerçekleşmediği, yatı-
rımcıların hakları ve cezai şart dahil yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar izahname
veya ihraç belgesi ile aynı usuller çerçevesinde duyurulur.

b) Gayrimenkul sertifikalarının itfa bedeli ve cezai şartın yatırımcılara ödenmesi sure-
tiyle itfa edilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon, yetkili kuruluş veya ih-
raca ilişkin banka garantisi bulunması durumunda banka tarafından, bir banka nezdinde açılan
özel bir hesapta toplanır ve vekilin özen borcu çerçevesinde devlet tahvili, hazine bonosu, Ha-
zine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikaları, vadeli mevduat veya katılma hesabı olarak
veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle ihraççı
adına değerlendirilir.”

“(4) İhraçtan elde edilen fonun yüzde onluk kısmı inşaat başlamadan önce doğrudan
ihraççıya aktarılır. İhraçtan elde edilen fonun kalan kısmı, inşaat ilerleme raporlarında belirle-
nen oranlar ölçüsünde yetkili kuruluş veya ihraca ilişkin banka garantisi bulunması durumunda
banka tarafından ihraççıya; başka kişi veya kurum tarafından bağımsız bölümlerin tamamlan-
ması durumunda ise söz konusu kişi veya kurumlara aktarılır. İnşaat ilerleme raporlarına göre
aktarımın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı ihraççı tarafından izahname veya ihraç belge-
sinde belirtilir.”

“(7) Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde yapılan ih-
raçlarda bu madde hükümleri uygulanmaz.” 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin üçüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kentsel Dönüşüm Amaçlı Projeler Kapsamında

İhraç Edilecek Gayrimenkul Sertifikaları

İhraççılara ilişkin esaslar
MADDE 12 – (1) Kentsel dönüşüm amaçlı projeler kapsamında;
a) 6306 sayılı Kanun uyarınca talep etmeleri ve Bakanlık tarafından yetki devri yapıl-

ması durumunda belediyeler, İller Bankası Anonim Şirketi ve TOKİ, 
b) 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Bakanlık

tarafından veya talepleri üzerine yetki devri yapılması durumunda belediyeler, İller Bankası
Anonim Şirketi ve TOKİ tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler,

c) 775 sayılı Kanun ve 2985 sayılı Kanun uyarınca TOKİ ile TOKİ’nin anlaşma yapa-
cağı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile tüzel kişiler,

ç) 5216 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığınca uygun gö-
rülen belediyeler ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile kentsel dönüşüm amaçlı projenin
yürütülmesi konusunda karşılıklı imzalanacak anlaşmada yer alması halinde TOKİ ve İller
Bankası Anonim Şirketi

tarafından gayrimenkul sertifikaları ihraç edilebilir.
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(2) İller Bankası Anonim Şirketi ve TOKİ ile bağlı ortaklıkları ve iştirakleri dışındaki
tüzel kişiler tarafından yapılacak ihraçlarda, ihraççının Kurulun sermaye piyasası araçları bir
borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenle-
melerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son yıllık finansal tablolara göre
özkaynaklar toplamının sermayesinden yüksek olması ve ihraççılar tarafından derecelendirme
kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyeye
denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alınmış olması gerekir.

(3) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak ihraçlarda Bakanlık uygun görüşü alınır. 
(4) Bu maddede sayılan ihraççılar tarafından yapılacak ihraçlarda bu bölümde belirtilen

istisnalar saklı olmak kaydıyla Tebliğin diğer hükümleri de uygulanır. Bu bölümde sayılmayan
ihraççılar tarafından kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek projeler amacıyla gayri-
menkul sertifikası ihraç edilmesi durumunda ise Tebliğin bu bölüm hükümleri uygulanmaz.

İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarına ilişkin esaslar
MADDE 13 – (1) Anlaşma sağlanmak kaydıyla, kentsel dönüşüm amaçlı projelerde il-

gili mevzuat uyarınca hak sahibi olarak belirlenen kişilere ihraç edilecek gayrimenkul sertifi-
kalarından verilebilir. 

(2) Hak sahiplerine verilecek gayrimenkul sertifikası adedinin veya tutarının belirlen-
mesinde, hak sahibinin sahip olduğu taşınmazlara ilişkin ilgili kurumların mevzuatında belir-
lenen esaslara göre tespit edilen değer dikkate alınır. Hak sahibinin sahip olduğu taşınmazın
değerinin tespitinde ek olarak değerleme kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporları
da ihraççı tarafından dikkate alınabilir. İzahname veya ihraç belgesinde belirtilmek şartıyla
gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümleri hak sahiplerine tahsis edilebilir.

(3) İhraççı, elinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunmamasına rağmen asli
edimi kullanmak isteyen yatırımcılar için, izahname veya ihraç belgesinde açıklanmak koşu-
luyla kredi kullanım veya nakit ve taksitli ödeme gibi imkanlar sağlayabilir.

(4) Edimlerin izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine ge-
tirilmesinden ihraççılar sorumludur. İzahname veya ihraç belgesinde cezai şart öngörülebilir.

(5) İzahname veya ihraç belgesinin onaylanmasından sonra, yatırımcılar projeden ser-
tifika edinen hak sahipleri ile eşit şartlar altında eşit haklara sahiptir. Bu konuya ilişkin esaslara
izahname veya ihraç belgesinde yer verilir. 

(6) Gayrimenkul sertifikaları vadesi boyunca, izahname veya ihraç belgesinde yer ve-
rilen geri alım tutarı, periyodu ve fiyatın nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar çerçevesinde geri
alınır. Bu durumda vade boyunca yapılacak geri alımlara ilişkin asgari tutar ve fiyat bilgisi her
ayın ilk işlem günü kamuya açıklanır. Geri alım fiyatı, sertifikaların ihraç tarihindeki nominal
değerinin, geri alım tarihindeki Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat
Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve buna benzer endekslerden oluşan sepet değişim oranına
göre düzeltilmiş tutarından aşağı olmayacak şekilde belirlenir.

(7) Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi kapsamında belediyelerin ihraççı olması durumunda, yetki devrini tevsik

edici belgede Bakanlık,
b) (b) bendi kapsamında;
1) Belediyeler tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişilerin ihraççı olması

durumunda yapılacak anlaşmalarda Bakanlık,
2) TOKİ tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler olması durumunda ya-

pılacak anlaşmalarda TOKİ,
3) İller Bankası Anonim Şirketi tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler

olması durumunda yapılacak anlaşmalarda İller Bankası Anonim Şirketi,

Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2016 – Sayı : 29790



c) (c) bendi kapsamında TOKİ’nin anlaşma yapacağı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile
tüzel kişilerin ihraççı olması durumunda yapılacak anlaşmalarda TOKİ,

ç) (ç) bendi kapsamında belediyeler ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ih-
raççı olması durumunda, Hazine Müsteşarlığınca verilecek uygun görüş yazısında Hazine Müs-
teşarlığı,

tarafından projenin tamamlatılacağına ilişkin hüküm yer alması zorunludur.
Diğer esaslar
MADDE 14 – (1) Bu bölüm kapsamında yapılacak ihraçlarda;
a) Projenin gerçekleşmemesi veya 1 yıldan daha uzun süre gecikmesi durumlarında,

ihraç değerinden aşağı olmamak üzere belirlenecek tutar ve varsa cezai şart üzerinden gayri-
menkul sertifikalarının itfa edilmesi ve buna ilişkin esasların izahname veya ihraç belgesinde
belirtilmesi zorunludur.

b) Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan tapu kütüğüne şerh
zorunluluğu aranmaz.

c) Tebliğin 9 uncu maddesinde yer alan cezai şarta ilişkin hükümler, ancak ihraççı ta-
rafından cezai şart öngörülmesi durumunda uygulanır.  Ayrıca bu maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan süreler Kurulca uygun görülmesi halinde uzatılabilir.

ç) Bu bölüm kapsamında yapılacak ihraçlar için Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci, do-
kuzuncu ve onuncu fıkraları, 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 9 uncu mad-
desinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

d) Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan arsanın kat irtifakı
tapusuna çevrilmesine ilişkin istisna nedeni ile yatırımcılar için zarar oluşması durumunda,
söz konusu zararın ihraççı tarafından tazminine ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde
yer verilir.

(2) İhraççının TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketi olması durumunda ayrıca;
a) Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan fizibilite ve inşaat

ilerleme raporları, değerleme kuruluşları yerine TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi veya başka
kurumlarca hazırlanabilir. Bu amaçla hazırlanan raporlar üçer aylık dönemler itibarıyla kamuya
duyurulur.

b) Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığı elde edilen fon, inşaat ilerleme raporlarından
bağımsız olarak kullanılabilir.

c) Kısmi itfanın öngörülmemiş olması durumunda, bağımsız bölümlerin tamamı satı-
lıncaya kadar tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin
satışından elde edilen satış tutarı, Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde
belirtilen esaslar çerçevesinde yetkili kuruluş yerine TOKİ veya İller Bankası Anonim Şirketi
tarafından yatırımcılar adına değerlendirilebilir.

ç) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan istisnalara ek olarak Tebliğin
8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile 10 uncu maddesi uygulanmaz.

(3) Bu maddede öngörülen istisnalara ilişkin olarak Kurulca başvuru bazında farklı
esaslar belirlenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki dördüncü bölüm eklenmiştir. 

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yatırımcı raporu
MADDE 15 – (1) Yurt içinde satılan gayrimenkul sertifikasına konu bağımsız bölüm-

lerin tamamlanma düzeyi ile ilgili dönem içerisinde talep edilen ve gerçekleştirilen asli edimlere
ilişkin bilgileri içeren yatırımcı raporu, söz konusu gayrimenkul sertifikası itfa edilene kadar
her 3 aylık hesap dönemleri itibarıyla ihraççının internet sitesinde ve KAP’ta raporun imza-
landığı gün ilan edilir. İhraççı, yatırımcılara daha kısa dönemler itibarıyla raporlama yapabilir.
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(2) Yurt dışında satılmak üzere ihraç edilen gayrimenkul sertifikasına konu bağımsız
bölümlerin tamamlanma düzeyi ile ilgili dönem içerisinde talep edilen ve gerçekleştirilen asli
edimlere ilişkin bilgiler, söz konusu gayrimenkul sertifikası itfa edilene kadar 6 aylık hesap
dönemleri itibarıyla Kurula ve yatırımcılara iletilir. İhraççı, yatırımcılara daha kısa dönemler
itibarıyla raporlama yapabilir.

Kamuyu aydınlatma
MADDE 16 – (1) Yurt içinde gerçekleştirilen gayrimenkul sertifikası ihraçlarında Ku-

rulun kamuyu aydınlatma düzenlemelerinde belirtilen hususlara ek olarak;
a) İzahname veya ihraç belgesinde belirtilen asli edim kullanım ve ifa süreleri ile tali

edimin kullanımı için gayrimenkul sertifikalarının ihraççı hesabına aktarılacağı süre, söz ko-
nusu sürelerin başlangıç tarihinden en az 10 gün önce,

b) Tebliğ hükümleri kapsamında yatırımcıların tali edimden asli edime geçiş için edim
değişikliği talebinde bulunabilecekleri süre, söz konusu sürenin başlangıç tarihinden en az 10
gün önce,

c) Gayrimenkul projesi kapsamında hazırlanan değerleme, inşaat ilerleme ve fizibilite
raporlarının sonuçları, söz konusu raporların hazırlandığı gün,

ç) Gayrimenkul projesinde, gayrimenkul sertifikası ihracına konu olmayan benzer ni-
telikte bağımsız bölümlerin ortalama satış fiyatları, bu fiyatlara esas alınan iskonto ve geçerli
olan diğer şartlarla birlikte her haftanın ilk iş günü,

d) Tebliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ihraççı tarafından yatırımcılara
geri alım imkanı sağlanması durumunda, vade boyunca yapılacak geri alımlara ilişkin fiyat
bilgisi her haftanın ilk iş günü,

e) Tali edim ifa süresinde yapılan bağımsız bölüm satışlarına ilişkin bölüm, satış fiyatı
ve varsa satışa esas teşkil eden değerleme raporları ile satışı gerçekleştirilen kısmın itfalarına
ilişkin bilgi her ayın son iş günü,  

f) Edim sorumlusu tarafından Tebliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsa-
mında hazırlanan rapor iletildiği aynı gün içinde

ihraççı tarafından internet sitesinde ve KAP’ta açıklanır.
Diğer hususlar
MADDE 17 – (1) İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin

içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer
alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççılar tarafından yapılacak ilan ve
reklamlara ilişkin hususlarda, gayrimenkul sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççıların
finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenme-
sinde ve Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Kurul ücreti
MADDE 18 – (1) İhraççılar tarafından, satışı yapılacak gayrimenkul sertifikalarının,

varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca, ihraç değerinin binde ikisi tutarında ücretin Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere
yatırılması zorunludur.

(2) Kanunun 130 uncu maddesi çerçevesinde, Kurul Karar Organı bu maddede yer alan
oranlardan farklı oranlar belirleyebilir.

Gayrimenkul sertifikalarının kayden ihracı
MADDE 19 – (1) İhraççı tarafından yurt içinde ihraç edilecek gayrimenkul sertifika-

larının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahip-
leri bazında izlenmesi zorunludur.

(2) Yurt dışında ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarına ilişkin olarak ihraç tutarı,
ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği
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döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde
MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde erken itfa dahil değişiklik olması halinde, de-
ğişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilir.

Diğer gayrimenkul sertifikalarına ilişkin onay başvurularının Kurulca sonuçlan-
dırılması

MADDE 20 – (1) Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kap-
samı içinde yer almayan ve niteliği itibarıyla gayrimenkul sertifikası olduğu Kurulca kabul
edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname ve ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin
başvurular, Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 21 – (1) Kurulun 20/7/1995 tarihli ve 22349 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:
III, No: 19) yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Gayrimenkul Sertifi-
kalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:19)’ne yapılan atıflar
bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 1 numaralı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GAYRİMENKUL SERTİFİKALARINA İLİŞKİN İZAHNAME VEYA İHRAÇ

BELGESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER (*)
1) İhraççıyı ve ihraççının ortaklarını tanıtıcı bilgiler,
2) İhraççının yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline geti-

rilmiş, ihraççıyı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşmesi,
3) İhraççının ihraca ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
4) İhraççının sermayesinin ödenmiş kısmının tespitine ilişkin mali müşavir raporu ile

mevcut sermayenin tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
5) Yetkili kuruluş ile imzalanan aracılık sözleşmesi,
6) Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yö-

netimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen
bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık
ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair güncel tarihli beyanlar,

7) Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için, izahnamede yer alacak finansal tablolar
ile başvuru tarihine en yakın ara dönem finansal tablolar,

8) Halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlar için Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca
hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş son iki yıllık ve başvuru tarihine en yakın ara
dönem finansal tablolar,

9) Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazır-
lanmış izahname,

10) Halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlar için Kurul düzenlemeleri çerçevesinde
ihraç belgesi,
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11) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikalarına ilişkin vade, getiri ve risk faktörleri hak-
kında bilgi,

12) İhraççının noter onaylı imza sirküleri,
13) Gayrimenkul projesine ilişkin ruhsat ve izinlerin usulüne uygun alındığının, arsa

üzerinde ihraca engel olabilecek hukuki bir ihtilaf bulunmadığını gösteren hukukçu görüşü,(**)

14) Banka garantisi verilmesi durumunda garantör banka tarafından Kurul ve ihraççıya
hitaben yazılacak yazı ile garantiyi veren bankanın konuya ilişkin yetkili organ kararının noter
onaylı örneği,

15) Gayrimenkul sertifikasına konu olan gayrimenkul projesi hakkında bilgi,
16) Gayrimenkul sertifikasına konu olan gayrimenkul projesinin inşa edileceği alanın

tapu senedi örneği, (**)

17) Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara ilişkin olarak ihraççının yeterliliğini
tevsik edici belgeler,

18) Bağımsız bölümlerin listesi ve asli edimi talep edecek yatırımcılara dağıtım esasları,
19) Gayrimenkul sertifikasının fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve varsa-

yımlara ilişkin detaylı bilgi,
20) Arsa sahibi ile ihraççının farklı olması durumunda, TOKİ, İller Bankası Anonim

Şirketi veya bunların bağlı ortaklıkları ile ihraççı arasında imzalanan ve Tebliğin 5 inci mad-
desinde belirtilen şartları taşıyan sözleşme(ler), (**)

21) İhraççının gayrimenkul sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir anonim or-
taklık olması durumunda ihraççının ortaklarının ihraçtan kaynaklanan yükümlülüklerden mü-
teselsil sorumlu olduklarına dair taahhütname,

22) Gayrimenkul projesine konu bağımsız bölümlerin, konut ve ticari alan olarak he-
saplanmış toplam satış değerleri,

23) İhraçtan elde edilen fonun yatırılacağı yetkili kuruluş ve banka garantili ihraçlarda
banka tarafından açılan hesaba ilişkin bilgi,

24) Gayrimenkul sertifikası ihracı için yapılmış olan sözleşmelerin ve hazırlanan de-
ğerleme raporu ile varsa diğer raporların birer örneği,

25) Başvuru tarihi itibarıyla mevcut olması veya Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulması
durumunda ihraççıya veya ihraç edilecek gayrimenkul sertifikalarına ilişkin derecelendirme
raporu ve derecelendirme kuruluşunun derecelendirme ölçeğine ilişkin bilgi,

26) Tebliğin üçüncü bölümü kapsamında yapılacak başvurularda ayrıca;
a) 6306 sayılı Kanun kapsamında yetki devri yapılması durumunda söz konusu yetki

devrini tevsik edici belge,
b) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için Bakanlık görüşü,
c) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılacak ihraçlarda, Hazine

Müsteşarlığı’nın uygun görüşü,
ç) 12 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde ihraççının ilgili kurum ve kuruluşlarla

anlaşma yapılması suretiyle belirlendiği durumlarda, yapılan anlaşmaların birer örneği,
d)  Kentsel dönüşüm amaçlı projelerin gerçekleştirilmesine engel olabilecek nitelikteki

mevcut ve olası tüm hukuki ihtilafları belirten hukukçu görüşü,
27) Kurulca gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.
(*) Ek/1 ve Ek/2’de yer alan bilgi ve belgelerin, KAP’ta ilan edilmiş olması ve bunların

güncel olduğunun ihraççı tarafından beyan edilmesi durumunda Kurula ayrıca gönderilmesi
gerekmez.

(**) Tebliğin üçüncü bölümü kapsamında yapılacak ihraçlarda bu belgeler aranmaz.”
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2013/151 
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında Arif ve Fatma Kızı 1954 Samsun 

D.lu Şebinkarahisar nüfusuna kayıtlı ve Birlik Mah. Şehit Sadık Erişen sok 46/3 Çankaya/Ankara 
adresinde ikamet etmekteyken Uygur sok No 5/A Gazimagosa KIBRIS adresinde olduğu 
belirtilen Sanık NEVİN KARAKÜTÜK temyiz için süre tutum talebinde bulunmuş olduğu, 
gerekçeli kararın tarafına tebliğini istediği, ayrıca vekili Av Emel Özbek'in de davadan çekildiği 
bu hususların adı geçen sanığın yukarıda belirtilen adreslerine tebliğ edilemediğinden ilanen 
tebliğ yapılmasına karar verilmekle; 

Mahkememizin 2013/151 Esas sayılı (Kapatılan 17 Sulh Ceza Mahkemesinin) 08/04/2014 
tarih ve 2013/733 Es. 2014/450 karar sayılı kararı ile 7201 Sayılı Teb. Kanunun 53 md. TCK 62, 
50/1-a 52/4 maddeleri gereğince 5 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar 
verilmiştir. 

Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından 
Sanığın belirtilen süre içerisinde Mahkememize doğrudan varsa gerekçeli temyiz dilekçesini 
vermesi, yada tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunulabileceği, 
ayrıca bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa 
geçirilmek üzere mahkememize gönderebileceği hususu Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK’nın 
34/2, 231/2 ve 232/6. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6222 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2005/1180 
Karar No : 2010/1089 
Mahkememizin 21/12/2010 tarih ve 2005/1180 Esas, 2010/1089 Karar sayılı ilamı ile 

sanıklar İsmet Aylak, Serdar Önlemeç ve Özkan Erkan hakkında, 27/08/2005 tarihinde müşteki 
Timmermany Danielle'ye karşı işledikleri iddia edilen Elde veya üstte Taşınan Eşyayı Çekip 
Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık Serdar Önlemeç'in 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
142/2-b, 143, 62 maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay, Sanıklar Özkan Erkan ve İsmet Aylak'ın ise 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanununun 142/2-b, 143, 31/3, 62 maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis 
cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir. 

Kararın; yokluğunda hüküm kurulan müşteki Timmermany Danielle'ye tebliğe çıkarılması 
için İnterpol Daire Başkanlığı nezdinde adres araştırması yapıldığı ancak adres bilgisinin tespit 
edilemediği anlaşıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 
günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği, aksi 
halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 6487 

—— • —— 
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/7 
Mahkememizin 21/04/2015 tarih ve 2013/7 Esas 2015/332 karar sayılı ilamı ile; Katılan 

Sanık Ali İhsan ve Şadiye kızı 26/05/1982 doğumlu Adıyaman Merkez Eskisaray nüf kay. 
ÖZLEM ELÇİ hakkında silahla yağmaya teşebbüs suçundan Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine 
görevsizlik kararı verildiği, ancak katılan sanığın gıyabında verilen iş bu karar tüm aramalara 
rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
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1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 6387 
—— • —— 

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/357 
Karar No : 2016/205 
Mahkememizin 22/04/2016 tarih, 2016/357 Esas, 2016/205 sayılı kararı ile; Sanıklar 

Duran KARAKAŞ ve Serkan Onur ÖZDEMİR hakkında; Başkasına Ait Banka veya Kredi 
Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin Görevsizliğine 
karar verildiği ancak sanıkların gıyabında verilen kararın kendisine tebliğ edilemediği 
anlaşılmakla; 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle Sanıklar Duran KARAKAŞ ve Serkan Onur ÖZDEMİR’e 
tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan 
olunur. 6388 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DE 33000 TİPİ ANA HAT LOKOMOTİFLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 89 ADET YAĞ 

KALİTESİ ÖLÇÜMÜ İLE İZLEME VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/293174 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı 
     ve miktarı : 89 adet yağ kalitesi ölçümü ile izleme ve kayıt sistemi 

temini. 
3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 

Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda) / Altındağ 
İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 
Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez 
Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 08/09/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL 
bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7110/1-1 



3 Ağustos 2016 – Sayı : 29790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

4 KISIM 18 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı 4 kısım 18 kalem Orman Muhafaza Memuru Kıyafeti, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7112/1-1 
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5 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı, 5 kalem Orman Muhafaza Memuru Kıyafeti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7113/1-1 
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1 ADET ÇOK MAKSATLI ARAÇ VE ÜST EKİPMANLARI İLE BERABER İTFAİYE ARACI 

(İLK MÜDAHALE VE KURTARMA ARACI) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Muş Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet çok maksatlı 

araç ve üst ekipmanları ile beraber itfaiye aracı (ilk müdahale ve kurtarma aracı), ihtiyaç sahibi 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname 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, dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 24.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 7053/1-1 
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1 ADET RAL 3000 RENKTE 42 METRE KONVANSİYONEL HİDROLİK MERDİVENLİ 

İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Muş Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet RAL 3000 

renkte 42 metre konvansiyonel hidrolik merdivenli itfaiye aracı, ihtiyaç sahibi Kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname 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, dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 24.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 7054/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar Network Ürünleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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 verilecektir. 

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

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

 7123/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN  
ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız merkezinde 4 adet Dazkırı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova Bölge 

Kantarlarında bulunan 5 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet 
sabit pancar boşaltma makinesinin çalıştırılması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/294045 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Adı : Fabrikamızda bulunan 4 adet, Taşra Bölge kantarlarında 

bulunan 5 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile 
Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma 
makinesinin işletilmesi. 

b) Niteliği ve miktarı : Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

 
Dazkırı (Beylerli): 12.000 Y.ova (Alagöz): 11.500 
Gölhisar (Gölhisar): 17.700 Fab.Seyyar: 335.000 
Senirkent (Esendere): 15.000 Fab.Sabit: 245.000 
Tefenni (Tefenni): 9.000 TOPLAM: 645.200 

 
3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri : Burdur Şeker Fabrikası ve Bölge Kantarları 
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini : 
a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın  
    alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli  
    (KDV dahil) : TL 100,00 
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 
b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi : 16/08/2016 Salı günü 
d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7082/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
2016/2017 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/285520 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Adı : 2016/2017 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye 

ihalesi 
b) Niteliği ve miktarı : Tahmini 185.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda 

adları yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 
120 gün) Fabrikamıza taşınması 

 

Pancarın Tesellüm 
Bölge Adı 

Yükleme Yapılacak  
Kantar Adı 

Sevk Edilecek 
Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından 
Taşınacak Pancar 

Ton 

DAZKIRI Dazkırı Burdur 4.000 
Beylerli Burdur 12.000 

DİNAR 

Dinar Burdur 4.600 
Akgün Burdur 5.000 

Alpaslan Burdur 4.000 
Gümüşsu Burdur 2.000 

Irgıllı Burdur 5.700 
Tatarlı Burdur 3.700 

Y.Hüyük Burdur 5.000 

ELMALI 

Düden Burdur 37.000 
Çavdır Burdur 15.900 

Gölhisar Burdur 17.700 
İbecik Burdur 2.500 
Söğüt Burdur 13.900 

SENİRKENT Esendere Burdur 15.000 

TEFENNİ 
Tefenni Burdur 9.000 
Kağılcık Burdur 4.000 

Karamanlı Burdur 5.000 

YEŞİLOVA 

Yeşilova Burdur 4.000 
Akçaköy Burdur 1.700 
Alagöz Burdur 11.500 
Kelekçi Burdur 1.800 

TOPLAM   185.000 
 
3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri  : Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile 

Fabrikamız arası 
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 
a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın 
    alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli  
    (KDV dahil) : TL 100,00  
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5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  
b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi  : 17/08/2016 Çarşamba günü  
d) İhale (son teklif verme) saati  : Saat 14.30 
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6987/1-1 

—— • —— 
ELEKTRİK TESİSATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Ek Binası’na ilave aydınlatma, priz, internet ve 

telefon hatları kablolama işinin projesine uygun, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, 
eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması, tam ve çalışır vaziyette idareye 
teslim edilmesi işi 16 Ağustos 2016 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 
temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: (0 312) 303 73 56 - 303 73 78 / 80 7109/1-1 

—— • —— 
5 ADET ÇİFT SPİRALLİ MOBİL KAZANLI MİKSER (HAMUR YOĞURMA)  

MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5 adet Çift Spiralli Mobil Kazanlı Mikser 

(Hamur Yoğurma) Makinası alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 11.08.2016 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Toplantı salonunda 

yapılacaktır. 
3 - Nihai teklifler en geç 11.08.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
Adres : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
  Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71 
 7121/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (II. 
Kısım) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Hükümet Caddesi No: 60     18600 Çerkeş/ÇANKIRI 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çerkes Organize Sanayi Bölgesi (II. Kısım) 49 Ha 

alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve 
telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Çerkeş/ÇANKIRI 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 7.539.810 TL 
f) Geçici Teminatı : 527.786,70 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 23/08/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. 
Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Hükümet Caddesi 
No:60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 7065/2-1 
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FABRİKAMIZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİ PANCAR ALIM KANTARLARINDAN 
FABRİKAMIZA VE AFYON ŞEKER FABRİKASINA KARAYOLU İLE  

PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ  
İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no  : 2016/288236 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar 

cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) - 0222-230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin :  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  
 

KANTAR ADI FABRİKA ADI 

2016–2017 
TAŞINACAK 

PANCAR 
MİKTARI TON 

HAMİDİYE ESKİŞEHİR 17.000 
YEŞİLHAN ESKİŞEHİR 14.000 
ALPU ESKİŞEHİR 15.000 
OSMANİYE ESKİŞEHİR 15.000 
BEYLİKOVA ESKİŞEHİR 18.000 
ÇİFTELER AFYON 22.000 
DOĞANAY AFYON 17.000 
KÖRHASAN ESKİŞEHİR 16.000 
MAHMUDİYE ESKİŞEHİR 18.000 
SEYİTGAZİ ESKİŞEHİR 18.800 
KIRKA ESKİŞEHİR  3.200 
AHİLER AFYON 18.000 
GÜNYÜZÜ ESKEŞEHİR 29.500 
İLÖREN ESKİŞEHİR 38.000 
KAYAKENT ESKİŞEHİR 18.000 
M.ÇİFTLİĞİ ESKİŞEHİR 5.500 
SAZAK ESKİŞEHİR 10.000 
YUNUSEMRE ESKİŞEHİR 7.000 
  300.000 

 
b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı 

Salonu  
b) Tarihi ve saati : 18.08.2016 Perşembe günü Saat: 14:00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  
ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe 
müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

g) Karayolu taşıma yönetmenliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 
belgesinin noter onaylı suretleri. ( Bu belgeler C2, L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.)  

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

4.2.1.İş deneyimini gösteren belgeler 
4.2.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 
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b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 
4.2.1.2. Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 
birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.  

4.2.1.3. İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
4.2.1.4. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 
diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 
olamaz. 

4.2.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir 
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur. 

4.2.1.6. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son 
başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler 
teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:  
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 
günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 
miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

5 - İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Karayolu eşya ve yük taşımacılığında 
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 
istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların 

tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantar veya birden fazla kantar içinde teklif verebilirler. 
Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 
ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 
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10 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 
olanıdır. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

13 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi 
adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

14 - Teklifler, 18.08.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT- 
Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 6982/1-1 
————— 

ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ AÇIK İHALE USULÜ  
İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt no  : 2016/284704 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar cad. 

No:195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Faks: 0 222-230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet Çamur Havuzunun temizlenmesi ve çıkan toprak 

Çamurun nakliyesi hizmet İşi.  
b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı 

Salonu  
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 Saat:14:00 
4 - İhale Dokumanı: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Geçici Teminat: İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 
kanunlarına tabi değildir. 

8 - İhale için istenen belgeler idari şartnamemizin 7. Maddesinde düzenlenmiştir.  
9 - Yüklenici ilgili hizmet işini: 2 adet lastik tekerlekli yükleyici ve 6 adet damperli 

kamyonla yapacaktır. 
10 - İhaleye Teklif vermek isteyen istekliler Atıkların dökülebileceği yere ilişkin 

Büyükşehir Belediyesi veya diğer belediyelerden onaylı izin belgesi alacaklardır. 
 6983/1-1 
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ÇAMUR HAVUZU TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çamur Havuzu Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/285170 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikasında mevcut 2 no’lu Toprak Çamur 

Havuzunun ve ana nizamiye karşısında birikmiş çiftçi 
toprağının taban kotlarına kadar tabii zeminin bulunması 
esastır. Hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen 
eğime göre tesviyesinin yapılması, çamur havuzlarından 
çıkan yaklaşık 120.000 ton hafriyatın ve pancar nizamiye 
karşısında birikmiş yaklaşık 7.500 ton çiftçi toprağın 
idarenin (Fabrika sahası dışında veya içerisinde) göstereceği 
500 m. mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve 
tesviye edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri 

teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 16/08/2016 Salı günü Saat: 14.30 
4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7015/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/287383 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Uşak - Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 276 231 14 91 - 94    Faks: 0 276 231 17 32 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolu Pancar Nakliyesi 
 

Pancarın Tesellüm Edileceği Sevk Edilecek 
Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından 
Taşınacak Pancar Ton Bölge Adı Kantar Adı 

MERKEZ Banaz Uşak 6.000 

ÇİVRİL 

Çivril Uşak 13.000 

Hadım Uşak 36.000 
Işıkhisar Uşak 15.000 

DUMLUPINAR Gündüzören Uşak 300 

MERKEZ Gediz Uşak 2.200 

UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI 72.500 
 
b) İşin Süresi : 2016/2017 Kampanya Süresi 
c) İşin Yapılacağı Yer : 2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis binası 
b) Tarih ve Saati : 16.08.2016 Salı günü saat: 14.30 
4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde 

görülebilir ve TL. 100,00 (YÜZ TL) K.D.V Dahil karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

6 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü 
olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını 
değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir. 

7 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7044/1-1 
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DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 25 ADET  
YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/294923 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad.   26490 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı 
     ve miktarı : 25 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ VE MONTAJI 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 25.08.2016 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir.  7077/1-1 
————— 

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TLM16V185 TİPİ MOTORLARIN 
REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET KOMPLE 

KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2016/294874 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad.   26490 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı 
     ve miktarı : 20 adet Komple Krank Mili 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 24.08.2016 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7078/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHASI İLE JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL 
MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1 - İhale Konusu; 
İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları 

verilen jeotermal kaynak işletme sahası ile Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları, 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi (c) fıkrası 
ve Uygulama Yönetmeliğinin 17’ nci maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’ 
inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 - İhale edilecek sahalar; 
2.1. Beypazarı İlçesi Adaören Mahallesi sınırlarında H28d1-d2-d3-d4 paftalarında 

bulunan 4900,00 hektarlık jeotermal kaynak işletme sahası, 
2.1 a) Muhammen bedeli : 100.000 TL 
2.1 b) Geçici teminatı : 3.000 TL 
2.1 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 09:00 
 
2.2. Altındağ İlçesi Karacaören, Yeşilyurt, Karaköy Mahalleleri sınırlarında H29c3 

paftasında bulunan 1528,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.2 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.2 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.2 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 09:10 
 
2.3. Bala İlçesi Beynam, Oğulbey Mahalleleri sınırlarında I29c1-c2,I30d1 paftalarında 

bulunan 4832,08 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.3 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.3 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.3 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 09:20 
 
2.4. Beypazarı İlçesi Dibecik Mahallesi sınırlarında H28d1-d3-d4 paftalarında bulunan 

3657,15 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.4 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.4 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.4 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 09:30 
 
2.5. Çubuk İlçesi Kurusarı Mahallesi sınırlarında H29c2-c3,H30d4 paftalarında bulunan 

2116,17 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.5 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.5 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.5 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 09:40 
 
2.6. Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi sınırlarında H30a4 paftasında bulunan 3175,00 

hektarlık doğal mineralli su arama sahası, 
2.6 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.6 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.6 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 09:50 
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2.7. Etimesgut İlçesi sınırlarında H29d4,I29a1-a2 paftalarında bulunan 2266,41 hektarlık 
jeotermal kaynak arama sahası, 

2.7 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.7 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.7 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 10:00 
 
2.8. Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi sınırlarında H29d3-d4,I29a2 paftalarında 

bulunan 2047,37 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.8 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.8 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.8 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 10:10 
 
2.9. Gölbaşı İlçesi Karaali Mahallesi sınırlarında I29c2 paftasında bulunan 1442,86 

hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası, 
2.9 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.9 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.9 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 10:20 
 
2.10. Gölbaşı İlçesi Karaoğlan, Yurtbeyi, Oğulbey Mahalleleri sınırlarında I29b3-b4-c1-

c2 paftalarında bulunan 4976,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.10 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.10 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.10 c ) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 10:30 
 
2.11. Gölbaşı İlçesi Soğulcak Mahallesi sınırlarında I29c3-c4 paftalarında bulunan 

2596,01 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.11 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.11 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.11 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 10:40 
 
2.12. Gölbaşı İlçesi Yaylabağ Mahallesi sınırlarında I29b3-b4 paftalarında bulunan 

1350,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.12.a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.12.b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.12.c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 10:50 
 
2.13. Güdül İlçesi Afşar Mahallesi sınırlarında H28d2 paftasında bulunan 792,05 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.13 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.13 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.13 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 11:00 
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2.14. Güdül İlçesi Güneyce Mahallesi sınırlarında H28d3-d4,I28a1-a2 paftalarında 
bulunan 299,25 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 

2.14 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.14 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.14 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 11:10 
 
2.15. Kazan İlçesi Fethiye Mahallesi sınırlarında H28c2,H29d1-d4 paftalarında bulunan 

1708,01 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.15 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.15 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.15 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 11:20 
 
2.16. Kazan İlçesi Güvenç Mahallesi sınırlarında H29d2-d3-c1-c4 paftalarında bulunan 

1800 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.16 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.16 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.16 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 11:30 
 
2.17. Kazan İlçesi Memlük Mahallesi sınırlarında H29c4-d3 paftalarında bulunan 3247,05 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.17 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.17 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.17 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 11:40 
 
2.18. Kazan İlçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi sınırlarında H29d2 paftasında bulunan 

175,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.18 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.18 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.18 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 11:50 
 
2.19. Keçiören İlçesi sınırlarında I29b1,H29c4 paftalarında bulunan 309,22 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası, 
2.19 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.19 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.19 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 13:00 
 
2.20. Polatlı İlçesi Ilıca Mahallesi sınırlarında J28b4-a3 paftalarında bulunan 1540,89 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.20 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.20 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.20 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 13:10 
 
2.21. Polatlı İlçesi Karahamzalı Mahallesi sınırlarında J28a1-a2 paftalarında bulunan 

2187,58 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.21 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.21 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.21 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 13:20 
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2.22. Polatlı İlçesi Özhamamı Mahallesi sınırlarında J28a3-b4 paftalarında bulunan 
1144,63 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 

2.22 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.22 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.22 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 13:30 
 
2.23. Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesi sınırlarında J28d1-d2 paftalarında bulunan 4729 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.23 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.23 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.23 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 13:40 
 
2.24. Polatlı İlçesi Yaralı Mahallesi sınırlarında J28d1-d2-a4 paftalarında bulunan 

4148,30 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.24 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.24 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.24 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 13:50 
 
2.25. Sincan İlçesi sınırlarında I28b2,I29a1 paftalarında bulunan 1499,79 hektarlık doğal 

mineralli su arama sahası, 
2.25 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.25 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.25 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 14:00 
 
2.26. Yenimahalle İlçesi Aşağıyurtçu Mahallesi sınırlarında I29a4,I28b3 paftalarında 

bulunan 4952,48 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 
2.26 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.26 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.26 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 14:10 
 
2.27. Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi sınırlarında I29b1-a2 paftalarında bulunan 

2027,39 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,  
2.27 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.27 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.27 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 14:20 
 
2.28. Kızılcahamam İlçesi Aşağıadaköy Mahallesi sınırlarında H28b3-c2,H29a4 

paftalarında bulunan 2284,58 hektar Jeotermal Kaynak arama sahası, 
2.28 a) Muhammen bedeli : 20.000 TL 
2.28 b) Geçici teminatı : 600 TL 
2.28 c) İhale tarihi : 16.08.2016 Saat: 14:30 
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3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ: 
3.1. Şartname temini: Şartname, Varlık Mahalle Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karşılığında 
temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımız 
Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesi TR 860001000683000010006402 
No’lu hesaba yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 
Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır. 

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mah. Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-
Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon 
başkanlığına verilecektir. 

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
4.1. Gerçek kişi istekliler için; 
a) Adres beyannamesi, 
b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 
c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için; 
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 

yılında alınmış Oda kayıt belgesi  
b) Noter tasdikli imza sirküleri 
c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,  
d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler, 
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 
4.3. Ortak Belgeler; 
a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Başkanlığımızın 

T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 860001000683000010006402 nolu hesabına 
yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, 

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi, 

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu, 
5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 7061/1-1 
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HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Hidrolik güç üniteleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/284316 
Dosya no  : 1624472 
1 - İdarenin :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hidrolik güç üniteleri 3 kalem 
b) Teslim yeri  : TTK Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü ambarıdır. 

ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:2 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18.08.2016 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.08.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6980/1-1 
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PLASTİK SU TORBASI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Plastik su torbası 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/283609 
Dosya no  : 1624073 
1 - İdarenin :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Plastik su torbası: 2 kalem 
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır / 
ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:2 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22.08.2016 Pazartesi günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1- Plastik su torbası için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test belgeleri.  
4.2.2- Teknik şartnamede istenen belgeler. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.08.2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6981/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Vize İcra Müdürlüğünün 2002/630 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 

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 işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7091/1-1 

————— 
Gelibolu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/81 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 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 işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7092/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
26.05.2015 tarih ve 6136 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Trabzon İli, Maçka İlçesi, 

Akarsu Mağarası koruma alanı ile birlikte tescil edilmiştir. 
2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan “Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat 

varlıkları ile koruma alanlarına ilişkin tescil kararları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 
maliklere tebliğ edilir.” hükmü gereğince özel mülkiyetleri bulunan maliklere tebligat yapılmış 
ancak bazı mülkiyet sahiplerinin adreslerine ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. 

2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde (Ek:8/102013-6498/1 md.) “Sit alanlarının, tabiat 
varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dahil olmak üzere malikleri idarece 
tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları, Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın 
internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle Trabzon İli, 
Maçka İlçesi, Akarsu Mağarası, mağara koruma alanı içerisinde kalan ve tebligatı yapılamayan 
özel mülkiyete konu taşınmazların ada ve parsel numaralarının Resmi Gazete’de yayımlanması 
gerekmektedir. 

Trabzon İli, Maçka İlçesi, Akarsu Mahallesi, Akarsu Mağarası Tescil ve Koruma Alan Sınırı 
İçerisinde Bulunan Özel Mülkiyete Ait Parsel Listesi 

102 Ada 5 ve 6 Nolu Parseller 
118 Ada 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 50, 51, 53, 55, 

60, 61, 62 ve 63 Nolu Parseller 
119 Ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 26 Nolu Parseller 
130 Ada 3 Nolu Parsel 7079/1-1 

—— • —— 
Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar ilçesi merkez 1. Etap imar ve parselasyon planı kapsamında bulunan 95366 ada 

8 ve 9 no.lu parselleri kapsayan 90000/53 numaralı parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 
12.05.2016 gün 2016/275 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 16.06.2016 tarih 1576 sayılı Ankara 
Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi 
uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7068/1-1 
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
Sayı : 2015/1-906 CBS İlam Dosyası 
Konu : Reyhan DEMİRDELEN 
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hükümlü Yaşar ve 

Zeynep'den olma, Gaziosmanpaşa 05/07/1969 doğumlu, Tekirdağ İli Malkara İlçesi Deveci 
nüfusuna kayıtlı, 59401389436 TC Kimlik numaralı Sarıgöl Mah. Hamam caddesi No: 80 
Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet ettiği bildirilen REYHAN DEMİRDELEN hakkında 
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/232 Esas 2012/83 karar sayılı dosyasından 500,00 TL 
adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza 
gönderilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca hükümlüye ödeme emri düzenlendiği, 
hükümlüye, "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/6 
maddesi gereğince, mahkum olduğunuz para cezasının, mahkemece takside bağlanmışsa 
taksitlerden ilkini, takside bağlanmamış ise tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde 
ödemeniz veya bu süre içinde 1/3 ünü yatırarak (Hükümlünün isteği üzerine) geri kalanını da 
birer aylık iki eşit taksitte ödemeniz lüzumu, ödemediğiniz takdirde; 

1 - İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde verilen ikinci takside ilişkin izinin 
hükümsüz kalacağı, 

2 - 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı hakkındaki Kanun ve Ceza İnfaz 
Kurumları Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük gereğince adli 
para cezasının ödenmemesi halinde, 1 gün karşılığı 20,00 TL hesabı ile hapse çevrileceği ve 2 
saat çalışmanız karşılığı 1 gün olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışmanıza karar verileceği, 
günlük çalışma süresinin en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğünce belirleneceği, hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik 
görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması halinde çalıştığı günler hapis 
cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamının Açık Ceza İnfaz Kurumunda yerine 
getireceğine dair düzenlenen ödeme emrinin tebligat ve yazışmalara rağmen hükümlü REYHAN 
DEMİRDELEN'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ödeme emrinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, İlan olunur. 6881/1-1 
—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 
HYB 

Numarası 
Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 
KÜTAHYA HAYAT 
ASANSÖR ELEKTRİK 
İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

43-HYB-232 TS 12255  
TS EN 13015+Al 28.06.2016 FİRMA İSTEĞİ 

SÜLEYMANOĞLU 
AHŞAP ÜRÜNLER 
MOBİLYA SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

43-HYB-183 TS 12487 08.07.2016 
YILLIK VİZESİNİ 
YAPTIRMADIĞI 

İÇİN 

 7081/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/55800 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı / Yükseköğretim Kurumları 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mersin Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü 

İl/İlçe MERSİN 

Adresi 
Çiftlikköy Kampüsü 33343   
Yenişehir / MERSİN 

Tel-Faks 0 324 241 00 85 - 0 324 241 00 87 

Posta Kodu 33343 / MERSİN E-Mail donersermaye@mersin.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
CAC FİNANSAL DANIŞMANLIK 
LTD. ŞTİ. 

Özgür Murat CEYLAN 

Adresi 
Oruçreis Mah. Tekstilkent Sitesi A-14 
Apt. No:10H/205   Esenler / İSTANBUL 

Nispetiye Mah. İnci Sok. Burak 
Apt. No: 21/3 
Ulus BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  16747126194 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 
1960723935 

 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

674869  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7117/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8875 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret

Tarifelerine İlişkin Karar
2016/8940 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi

Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2016/8969 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması

ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
2016/8988 Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2016/8992 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2016/8993 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Uygulanan Tarife

Kontenjanından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
2016/8997 Ege Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Karar
2016/9003 Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar
2016/9008 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke,

Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve
99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9009 Sakarya, Siirt, Trabzon ve İzmir İllerinde Tesis Edilecek Santraller ile Antalya İlinde Tesis Edilecek Trafo
Merkezi ve Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9010 Adıyaman-Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) (GAP) Projesi Kapsamındaki Koçali Barajının Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2016/9011 Demirdöven Projesi (DAP) Kapsamındaki Pasinler Tımar Regülatör Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9012 Pazaryolu Projesi (DAP) Kapsamındaki Pazaryolu Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9013 Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Gürbulak Gümrük Kapısı Genişletme Projesi
Kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9019 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi
Tutulmasına İlişkin Karar

2016/9020 Ankara Nallıhan Emremsultan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Karar
2016/9021 Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri

Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar
2016/9023 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri

Hakkında Karar
2016/9028 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2016/9074 Filistin’e Ekmeklik Buğday Unu ve Pirinç Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel

Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARI
–– İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik 
— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hâkim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/38)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2016/33)
–– Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2a)

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


