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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          9 Ağustos 2016

       69471265-305-9325

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                9 Ağustos 2016

     68244839-140.03-221-485

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        12 Ağustos 2016
       69471265-305-9517

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              12 Ağustos 2016
     68244839-140.03-222-488

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          9 Ağustos 2016
       69471265-305-9323

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                9 Ağustos 2016
     68244839-140.03-219-483

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          9 Ağustos 2016
       69471265-305-9324

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                9 Ağustos 2016
     68244839-140.03-220-484

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        12 Ağustos 2016
       69471265-305-9518

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              12 Ağustos 2016
     68244839-140.03-223-489

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİKLERİNE 

SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2016/85

25/08/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2016/86

25/08/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9078

                                                                                                                              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 : 2016/9122

                                                                                                                              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                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   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

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/647

25/08/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813



26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813



26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813



26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813



26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/648

25/08/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/650

25/08/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/651

25/08/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/652

25/08/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/424

25/08/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/441

25/08/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/442

25/08/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

KADRO ARTIRILMASI KARARI

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/649

25/08/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2016/9123

                                                                                                                              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                             M. ÖZHASEKİ                               F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   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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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI

VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, ge-

liştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla; koyun
ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı ko-
vana sahip gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hü-
kümlerine tabi birlik ve merkez birliklerinin kurulması, işleyişi, görevleri, yönetimi ve dene-
timleriyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10/A ilâ 10/F maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday üye: Asıl üyeliğe dair şartlara sahip olmayan ya da asıl üye olmaksızın birlik

imkânlarından kısıtlı olarak yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi yetiştiricileri,
b) Asıl üye: Bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda asgari sayıda hayvan, kovan

gibi varlığa sahip kendi türünün ıslah programına ve/veya soy kütüğü sistemlerine dâhil olan
gerçek veya tüzel kişi yetiştiricileri,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Birlik: Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştiril-

mesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya
tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler tarafından il düzeyinde kurulan tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk
hükümlerine tabi ıslah amaçlı yetiştirici birliklerini,

d) Birlik şubesi: İhtiyaç duyulan yerlerde Bakanlığın izniyle açılan ve birlik ya da mer-
kez birliği adına faaliyet yürüten birimleri,

e) Genetik materyal: Damızlık hayvan, sperma, ovum, embriyo, larva ve ana arı gibi
biyolojik materyalleri,

f) Hayvan gen kaynakları: Türkiye’ye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve ya-
bani hayvan türünü, alt türünü, ırkını, tipini, ekotipini ve topluluklarını,

g) Hizmet bedeli: Bakanlığın uygun görüşüyle ana sözleşmede belirtilen ıslah faaliyet-
lerine yönelik olarak üyelere verilecek hizmetler karşılığında alınacak ve genel kurulca belir-
lenecek bedeli,

ğ) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu nitelikli damızlıklar elde etmek amacıyla
ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla
yapılan programı,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
ı) İrtibat bürosu: İhtiyaç duyulan yerlerde Bakanlığın izniyle açılan ve birlik ya da mer-

kez birliği adına faaliyet yürüten birimleri,
i) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
j) Kayıt sistemi: Islah programına yönelik olarak tür bazında tutulan kayıt sistemini,
k) Merkez birliği: Ülke genelinde faaliyet yürütmek üzere birliklerin bir araya gelerek

oluşturdukları ve her türden hayvan için ayrı ayrı kurulmuş üst birlikleri,
l) Ön soy kütüğü: Sadece yetiştirme kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın

özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,
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m) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın
özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

n) Yetiştirici: Islah amacına yönelik hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran
gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Kuruluşu, Birliğe Üyelik ve Birliğin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Birliğin kuruluşu
MADDE 4 – (1) Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, ge-

liştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek
veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi birlik
kurulabilir.

(2) Birlik, koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden
hayvana veya arılı kovana sahip en az yedi yetiştiricinin bir araya gelmesiyle kurulur. İl düze-
yinde ıslah amacına yönelik aynı türden yalnızca bir birlik kurulabilir.

(3) Birliğin kurulabilmesi için, bu Yönetmelikle belirlenen üyelik şartlarını haiz en az
yedi yetiştiricinin bağlı bulundukları il müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekir.

(4) Birlikler için tip ana sözleşme, Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanır. Kurucu
üyelerce imzalanan ve Bakanlık tarafından yayımlanan tip ana sözleşmeye aykırı hükümler
içermeyen ana sözleşme il müdürlüğüne verilir. İl müdürlüğü, başvuruyu değerlendirme işle-
mini bir ay içerisinde sonuçlandırır. Birliğin kuruluşuna izin verilmesi hâlinde ana sözleşme,
kurucu üyelerin başvurusu üzerine birliğin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicilinde tescil
ve ilan olunur. Birlik, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

(5) Ana sözleşmede, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin düzenlemelere yer verilir:
a) Birliğin adı, amacı ve görevleri.
b) Üyeliğe ilişkin şartlar ve üyeliğin sonlandırılması.
c) Gelir, gider ve diğer mali hükümler.
ç) Sorumluluklar.
d) Yönetim, sevk ve idare.
e) Temsil ve tescil.
f) Dağılma ve tasfiye.
g) Denetim.
ğ) Diğer konular.
(6) Ana sözleşme değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır.
(7) Birlik, ticaret siciline tescilden itibaren üç ay içinde ilk genel kurul toplantısını

yapar. İlk toplantıda birlik asıl üye sayısının yönetim ve denetleme kurullarını oluşturacak sa-
yının altında olduğunun tespiti hâlinde, toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde ikinci genel
kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıda da yeterli asıl üye sayısına ulaşılamaması hâlinde birlik,
il müdürlüğünün onayı ile dağılır. Birliğin dağılmasına ilişkin iş ve işlemler ile birlik tüzel ki-
şiliğinin ticaret sicilinden terkinine yönelik işlemler il müdürlüğünün gözetiminde kurucu üye-
ler tarafından gerçekleştirilir. Gerekli görülmesi hâlinde, söz konusu iş ve işlemler doğrudan il
müdürlüğü tarafından da yürütülebilir.

(8) Birlikler, ihtiyaç duyulan yerlerde Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bürosu aça-
bilir; birliğin görevlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyduğu sayıda personel çalıştırabilir.

Birliğe üyelik şartları
MADDE 5 – (1) Birlik, asıl ve aday üyelerden oluşur.
(2) Birliğe asıl üyelikte aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bakanlıkça belirlenen sayıda, koyun keçi türünde müştereken diğer hayvan cinsle-

rinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip olmak.
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b) Kendi türünün ülke genelinde ıslah programına dahil olmak ve ıslah programının
teknik ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek ve/veya soy kütüğü kayıt sistemlerine dâhil
olmak.

(3) Birliğe aday üyelikte aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bakanlıkça belirlenen sayının altında, koyun keçi türünde müştereken diğer hayvan

cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip olmak veya yeterli sayıda hayvana
veya arılı kovana sahip olmakla birlikte asıl üye olmaksızın birlik imkânlarından kısıtlı olarak
yararlanmak istemek.

b) Sığır türünde ön soy kütüğü sistemine, koyun-keçi türünde sürü kayıt sistemine,
manda ve arıda ise Bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı olmak.

(4) Asıl üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Giriş aidatı, aylık brüt asgari ücretin
% 10’unu; yıllık aidat ise aylık brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek şartıyla genel kurul tara-
fından belirlenir. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

(5) Ülke genelinde ıslah programı ve/veya soy kütüğü kayıt sistemi bulunmayan türlerde
kurulan birliklere üyeliklerde, ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen şartlar aranmaz. Ancak bu
fıkra kapsamındaki yetiştiricilerin asıl üye olabilmesi için koyun keçi türünde sürü kayıt siste-
mine, manda ve arıda ise Bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı olması gerekir.

Birlik üyeliğine kabul
MADDE 6 – (1) Birliğe üye olabilmek için, birlik ana sözleşmesinde yazılı üyelik hak

ve ödevlerinin,
a) Kuruluş aşamasında ana sözleşmeyi imzalayarak,
b) Sonradan girişte, bir üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle,
kabul edilmiş olması gerekir.
(2) Birlik üyeliğine kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, ana sözleş-

mede belirtilen üyelik şartlarını taşıyan yetiştiricileri üyeliğe kabul etmek zorundadır. Üyeliğe
kabul edilenlerden giriş aidatının tamamı tahsil edilir.

(3) Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek bir ay içerisinde
olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevabın olumsuz olması hâlinde talepte bu-
lunan yetiştiricinin itirazı, birlik denetleme kurulu aracılığıyla, yapılacak ilk genel kurul top-
lantısı gündemine aldırılır. Genel kurulun kararı kesindir. Olumsuz cevabın birlik denetleme
kurulu aracılığıyla ilk genel kurul gündemine aldırılmaması hâlinde, talep eden, Bakanlık il
müdürlüğüne müracaat edebilir. Bu durumda yetiştiricinin itirazı Bakanlık il müdürlüğü tara-
fından incelenir. Bakanlığın, üyeliğin kabulüne dair vereceği kararın ilgili birliğe tebliği tari-
hinde üyelik gerçekleşmiş olur.

(4) Tarımsal üretici örgütleri, birliğe tüzel kişi olarak üye olabilirler; bu durumda kanuni
temsilcilerini birliğe bildirmek zorundadırlar.

(5) Üyelik şartlarını taşımayan yetiştiricileri üyeliğe kabul eden veya üyelik şartlarını
sonradan kaybettiği anlaşılan yetiştiricilerin üyelikten çıkarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yerine
getirmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında 92 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem ya-
pılır.

Birlik üyeliğinin düşmesi
MADDE 7 – (1) Birlik üyeliği, üyenin ölümü hâlinde düşer.
(2) Üyelikten düşme, yönetim kurulu kararıyla olur ve üyelik defterine işlenmekle ke-

sinleşir.
(3) Üyeliğin düşmesi, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu,

üyelikten düşme durumunu üyenin yasal mirasçılarına tebliğ eder. Yasal mirasçılar, tebliğ ta-
rihinden itibaren iki ay içerisinde bu borçları ödemekle yükümlüdür.
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Birlik üyeliğinden çıkma
MADDE 8 – (1) Üyelikten çıkma, üyenin yazılı talebi üzerine alınan yönetim kurulu

kararı ile olur ve bu kararın ilgiliye tebliği ile kesinleşir. Üyelikten çıkma talebi, başvuruyu
takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır ve gecikmeksizin ilgiliye tebliğ
edilir. Üyelikten çıkılması, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan
yetiştirici, birliğe olan borçlarını, üyelikten çıkma durumunun kesinleşmesinden itibaren iki
ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(2) Mücbir sebepler dışında asıl üyeler, iki yılı doldurmadan önce üyelikten çıkmak
için başvuru yapamazlar. Ayrıca birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi hâlinde birlik yö-
netim kurulu, üyelikten çıkma taleplerine süre sınırlaması getirebilir. Bu süre iki yılı aşamaz.

(3) Üyelik tarihinden itibaren iki yıllık sürenin bitiminden sonra ve üyelikle ilgili bir
süre sınırlamasının da getirilmediği hâllerde, usulüne uygun olarak yapılacak üyelikten çıkma
başvurusunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaması hâlinde üye, üyelikten çıkmaya
ilişkin beyanını noter aracılığı ile birliğe bildirir. Tebliğ tarihi, üyelikten çıkma tarihi olarak
kabul edilir.

Birlik üyeliğinden çıkarılma
MADDE 9 – (1) Birlik üyeleri, bu Yönetmelikte açıkça gösterilmeyen sebeplerle üye-

likten çıkarılamaz. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında 92 nci madde hükümleri doğ-
rultusunda işlem yapılır.

(2) Aşağıdaki hâllerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır:
a) Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.
b) Islah programı kapsamında, şahsına kullanım için tahsis edilmiş olan genetik mater-

yalleri, yazılı olarak uyarılmasına rağmen kullanmamak veya kullandırmamak.
c) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak birlik veya birlik personelinin yürütmesi gereken

çalışmaları engellemek, işletmesinde çalışılmasına yazılı olarak uyarılmasına rağmen izin ver-
memek.

ç) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, yazılı olarak uyarılmasına rağmen uy-
mamak.

d) Giriş aidatını ve/veya yıllık aidatı ya da varsa yükümlü olduğu hizmet bedelini, yazılı
olarak uyarılmasına rağmen ödememek.

(3) Asıl üyenin, Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen üyelik şartlarını kaybetmesi
hâlinde, bu durumun yönetim kurulunca tespit edilmesinden itibaren üyelik şartlarını yeniden
sağlayabilmesi için bu üyeye dört ay süre verilir. Bu sürenin sonunda asıl üyelik şartlarının
sağlanamaması halinde üyenin statüsü, asıl üyelikten aday üyeliğe düşürülür.

(4) Üyelikten çıkarılmaya, yönetim kurulunca karar verilir. Çıkarılma kararı, gerekçe-
leriyle birlikte yönetim kurulu karar defteri ve üyelik defterine yazılır. Yönetim kurulunun çı-
karılma kararının onaylı örneği çıkarılan üyeye tebliğ edilmek üzere on gün içinde notere tevdi
edilir. Üye, üç ay içerisinde çıkarılmaya ilişkin kararla ilgili olarak genel kurula itirazda bulu-
nabilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılı-
ğıyla tebliğ ettirilecek bir yazıyla yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim kurulu-
nun çıkarma kararı aleyhine dava açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı
dava hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde hakkında genel kurula itiraz edilmeyen veya iptali
için dava açılmayan çıkarılma kararı kesinleşir. Çıkarılmasına karar verilen üye, itirazının gö-
rüşüldüğü genel kurulda kendisiyle ilgili oylamada oy kullanamaz.

(5) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen üyelerin hak ve yükümlülükleri çıka-
rılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

(6) Birlik üyeliğinden düşen, üyelikten çıkan ve çıkarılan yetiştiriciler, birliğin mal var-
lığından herhangi bir hak iddia edemez. Ancak varsa ödemiş oldukları giriş aidatları üyenin
birliğe olan borçlarına mahsup edildikten sonra kalan kısmı üyeye üç ay içerisinde iade edilir.
Üyelikten düşen, çıkan ve çıkarılan yetiştiricilerin üyelik dönemlerine ait zararlardan dolayı
oluşan sorumluluğu ortadan kalkmaz.
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Birliğin görevleri
MADDE 10 – (1) Birlikler aşağıda belirtilen görevleri yürütürler:
a) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak.
b) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs,

seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak
veya yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleş-
meyi sağlamak.

c) Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve
denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini
yürütmek.

ç) Üyelerin hayvanlarına suni tohumlama hizmetleri vermek, suni tohumlama ile ilgili
sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.

d) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri
tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, bunları depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.

e) Yurt içinden veya gerekli hâllerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi hayvan, sper-
ma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah program-
ları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hâllerde
sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık
izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuvarlar kurmak ve araştırma ku-
rumlarıyla işbirliği yapmak.

f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari
tedbirleri almak veya aldırmak.

g) Üyelerce yetiştirilen damızlık hayvanların satışını yapmak, satışlarını organize etmek,
bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak,
yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek ve yetiştirilen ırkları tanıtmak.

ğ) Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama or-
ganizasyonları ve ürün işleme tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek.

h) Hayvanlar ve işletmeleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
ı) Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak.
i) Kuruluş amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
j) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, tesislere ortak olmak,

işletmek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi
işletme kurmak.

k) Merkez birliğinin birliğe tahsis etmiş olduğu sayıda genetik materyali temin etmek
ve üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak.

l) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri merkez birliği aracılığı ile tedarik
etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak.

m) Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemler ile da-
nışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek.

(2) Bu madde hükümleri uyarınca birlikler tarafından kurulacak şirket ve/veya iktisadi
işletmelerin faaliyet alanı, birliğin faaliyet alanı ile sınırlıdır.

(3) Birlik, genel kurulda karar almak şartıyla birinci fıkrada belirtilen hizmetlere karşılık
olarak üyelerden hizmet bedeli alabilir.

(4) Birlik, vermediği hizmet karşılığında ücret talep edemez.
(5) Yurt dışından sağlanması planlanan, genetik materyal veya hayvan gen kaynakları,

yabani ve istilacı bir yabancı türe ait ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813



Birliklerde sorumluluk
MADDE 11 – (1) Üyelerin sorumluluğu ana sözleşmede belirlenir.
(2) Birlik, alacaklılarına karşı tüm mal varlığı ve aktifleriyle sorumludur.
Birliklerde sermaye
MADDE 12 – (1) Birliğin sermayesi üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş

aidatlarından oluşur.
(2) Birliğe ayni sermaye kabul edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birliğin Organları ve Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Birliğin organları
MADDE 13 – (1) Birlik, aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel kurul.
b) Yönetim kurulu.
c) Denetleme kurulu.
Birlik genel kurulu
MADDE 14 – (1) Genel kurul, birliği temsil eden en yetkili organdır.
(2) Birlik genel kuruluna, genel kurul tarihinden en az doksan gün önce birliğe asıl üye

olan ve birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren asıl üyeler katılabilir.
(3) Genel kurula katılan her asıl üyenin bir oy hakkı vardır ve gerçek kişiler vekâleten

oy kullanamazlar.
(4) Genel kurul aşağıdaki şekillerde toplanır:
a) Olağan genel kurul.
b) Olağanüstü genel kurul.
Genel kurulun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Genel kurul, aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.
a) Ana sözleşmeyi değiştirmek.
b) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek.
c) İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında

karar almak.
ç) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunu ibra etmek.
d) Kanun, bu Yönetmelik veya ana sözleşme ile genel kurulun yetkisine bırakılmış olan

konular hakkında karar vermek.
e) Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini,

azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek.
f) Merkez birliği genel kurulunda birliği temsil etmek ve oy vermek üzere birliklerin

asıl üye sayısına göre aşağıda belirlenen sayıda asıl ve yedek delege olmak üzere;
1) Asıl üye sayısı 500’e kadar (500 dâhil) olanlardan 6 delege,
2) Asıl üye sayısı 501’den 1000’e kadar (1000 dâhil) olanlardan 7 delege,
3) Asıl üye sayısı 1001’den 5000’e kadar (5000 dâhil) olanlardan 8 delege,
4) Asıl üye sayısı 5001 ve üzeri olanlardan 8 delegeye ek olarak her 1000 asıl üyeye

karşılık 1 delege,
seçmek ve aynı sayılarda yedek delege seçmek.
g) Ana sözleşmede belirlenen diğer görevleri yapmak.
(2) Genel kurul; Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ana sözleşme hükümlerine aykırı karar

alamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna genel yetki devri yapılamaz.
Birlik olağan genel kurul toplantısı
MADDE 16 – (1) Yönetim kurulunun daveti üzerine olağan genel kurul toplantısının

dört yılda bir, mali toplantının ise iki yılda bir, en geç nisan ayının sonuna kadar birliğin bu-
lunduğu il merkezinde yapılması zorunludur. Olağan genel kurul toplantısının yapılacağı mekân
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ve gerekli fiziki donanım, asıl üye sayısı dikkate alınarak belirlenir. Aday üyeler genel kurula
katılamaz ve oy kullanamaz. Genel kurul, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın,
en erken yedi en geç otuz gün içerisinde ikinci toplantı yapılır. Toplantıda, gündem maddeleri
ayrı ayrı görüşülerek oylanır ve karara bağlanır.

Birlik olağanüstü genel kurul toplantısı
MADDE 17 – (1) Birlik, yönetim kurulu kararıyla doğrudan veya denetleme kurulu,

gerektiğinde tasfiye kurulu ya da asıl üyelerin en az onda birinin noter onaylı talebiyle yönetim
kurulu tarafından olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılabilir. Ancak Bakanlık, genel kurul
yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde veya kamu yararı ve hizmet gereklerini
dikkate alarak olağanüstü genel kurul çağrısı yapma yetkisine sahiptir. Çağrı şekli ve gündem
hususlarında olağan genel kurul toplantısında uygulanan esaslar uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından da olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmaması hâlin-
de, istek sahipleri birliğin merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine başvurarak
genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

Çağırma şekli ve gündem
MADDE 18 – (1) Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantının günü, saati, yeri

ve gündemi belirtilmek üzere ana sözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır.
Toplantı tarihinden otuz gün önceden başlamak üzere, toplantı sonuçlanana kadar toplantı ilanı,
gündem ve hazır bulunanlar listesi birlik merkezinde, varsa şube ve irtibat bürolarında askıya
çıkarılır, ayrıca toplantı ilanı ve gündemi ulusal bir gazetede veya il düzeyinde yayımlanan
yerel bir gazetede ilan edilir.

(2) Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde
numaralarının yazılması ile yetinilir.

(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün önce valiliğe gönderilir. Toplantı için
gözlemci olarak Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. İl müdürlükleri, bildirilen
gün ve yerde temsilci bulundurulmasını sağlar. Genel kurul kararlarını içeren tutanaklar ile
toplantıya katılanların listesi Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Bakanlık temsilcisi genel
kurulda, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ana sözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki
görüşünü genel kurul tutanağına geçirtir ve ayrıca keyfiyeti temsilci raporunda belirtir. Tem-
silciler, toplantının kanunlara, bu Yönetmeliğe, ana sözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini
gözetim ile görevlidirler.

(4) Usulüne uygun müracaat yapıldığı hâlde, Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise
toplantı icrasını temin etmek üzere, bir saat beklenir. Bakanlık temsilcisi bu sürenin sonunda
da gelmez ise mahallin mülki amirine haber verilmesini müteakip toplantı yeter sayısının bu-
lunduğunun tespiti ile toplantıya başlanır ve bu durum yönetim kurulu veya denetleme kuru-
lunca bir tutanakla belirlenir.

(5) Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak genel kurul top-
lantısında hazır bulunmaları şartı ile birliğe kayıtlı asıl üyelerin en az 1/10’unun başkanlık di-
vanının oluşumundan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı ve
imzalı teklifte bulunmaları hâlinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesi-
nin ve ibranın geriye bırakılması, çıkarılan üyeler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni
bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına
aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim ve denetleme kurulu
üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, toplantıya katılanların salt
çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır. Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulunun ibra
edilmemesi veya bilanço, gelir-gider tablolarının onaylanmaması durumunda gündemde olmasa
dahi hesap tektik komisyonu seçilir.

(6) Asıl üyelerin en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün
önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
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Toplantıya başlama
MADDE 19 – (1) Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin katılması ile açılır ve

devam eder. Toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından, bulunmaması hâlinde yönetim kurulu
üyelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu üyelerinden biri veya bunların da bulunmaması
hâlinde genel kurulca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.

(2) Toplantıda üyelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlığının
seçimine geçilir.

(3) Toplantıya katılan üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip üye se-
çilerek divan oluşturulur. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir.
Divan başkanlığına, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri
ve birlik çalışanları seçilemez.

(4) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi
bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi hâlinde; gündemi
tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, görüşül-
müşse Bakanlık, birliğin üyesi olduğu Merkez Birliği veya birliğin merkezinin bulunduğu yer
asliye hukuk mahkemesi tarafından atanacak kayyım tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel
Kurul yeniden toplanır, bu konudaki çağrı ile ilgili olarak 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Hazır bulunanlar listesi
MADDE 20 – (1) Genel kurul toplantısına katılacak üyeleri gösteren hazır bulunanlar

listesi düzenlenir. Bu listede üyelerin; üyeliğe kabul tarihi, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, adres ve imza bölümü yer alır. Tüzel kişiliği haiz üyeler için ise; unvanı, vergi
numarası, temsilcinin adı, soyadı, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ili, adres
ve imza bölümü yer alır.

(2) Liste, toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan üyelere ve tüzel kişiliği haiz
üyeler için bunların temsilcilerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan geçerli bir
kimlik belgesi gösterilmesi şartıyla imzalattırılır. Listenin Bakanlık temsilcisi ve divan baş-
kanlığı tarafından da imzalanması gereklidir.

Karar yeter sayısı
MADDE 21 – (1) Kanunda, bu Yönetmelikte veya ana sözleşmede nitelikli çoğunluk

gerektiren hüküm bulunmadıkça genel kurul kararları ve seçimlerde, toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alınır.

(2) Birliğin dağılması, ana sözleşmenin değiştirilmesi ve merkez birliğine üyelik veya
ayrılma ile ilgili kararlarda hazır bulunanlar listesini imzalayan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için asıl üye tam sayısının 3/4'ünün ka-
bul oyu gereklidir.

Bütün asıl üyelerin hazır bulunması hâli
MADDE 22 – (1) Birliğin bütün asıl üyelerinin toplantıda hazır bulunması hâlinde, ge-

nel kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki
hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, asıl üyeler veya asıl
üyelerin kararları imzalamak üzere toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilcileri tarafından
imzalanması gereklidir.

Oylamaya katılamayacaklar
MADDE 23 – (1) Yönetim kurulu ile birlik işlerinin görülmesinde yönetim kurulu ta-

rafından görevlendirilenler, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar.
Bu hüküm denetleme kurulu üyeleri hakkında uygulanmaz.

(2) Üyelerden hiçbiri, kendisi veya aralarında evlilik bağı kalksa bile eşi yahut altsoy
ve üstsoyu ile birlik arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını
kullanamaz.
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Kararların bozulması
MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler; Kanuna, bu Yönetmeliğe, ana sözleş-

meye ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine toplantıyı
takip eden günden başlamak üzere otuz gün içerisinde birlik merkezinin bulunduğu yer asliye
hukuk mahkemesine başvurabilir:

a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten
veya oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen ya da toplantı çağrısının usulüne uygun
yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini veya genel kurul toplantısına
katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden asıl üyeler.

b) Yönetim kurulu.
c) Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin

şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu üyelerden her biri.
(2) Genel kurul kararları aleyhine dava açıldığı hususu ve duruşma günleri, yönetim

kurulu tarafından ilan olunur.
Yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri ile merkez birliği delegeleri seçimleri
MADDE 25 – (1) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile merkez birliği dele-

geleri seçimleri adayların tek listede toplanması hâlinde açık, birden fazla listede toplanması
hâlinde gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

(2) Seçimlerin gizli yapılması hâlinde birlik mührünü taşıyan zarflar, hazır bulunanlar
listesini imzalayan üyelere imza karşılığı oy kullanmak üzere verilir. Üyelerin imzaları divan
tarafından Bakanlık temsilcisinin gözetiminde, Bakanlık temsilcisinin genel kurula gelmemesi
durumunda divanın ve genel kurulca belirlenen üyelerin gözetiminde kontrol edilerek oyların
kullanılması sağlanır. Kullanılan oylar sayılır ve katılanlara göre oyların fazla çıkması hâlinde
oy pusulaları açılmadan, fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bit-
tikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

(3) Genel kurulda en çok oy alanlar, yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri
ile merkez birliği asıl ve yedek delegeliklerine seçilmiş olurlar.

(4) Oy pusulalarının üzeri çizilerek, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile merkez
birliği delegelikleri için seçilecek üye sayısından fazla isim yazılması veya oy pusulasındaki
isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması hâlinde o oy geçersiz olur.

(5) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından en az beş en fazla yedi asıl ve aynı sayıda
yedek üyeden oluşmak üzere, dört yıl için seçilir. Bunların ve yedeklerinin asıl üye olması şarttır.

(6) Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini birliğe bil-
dirir.

(7) Süreleri biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle
veya denetleme kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hı-
sımlıkları olanlar aynı anda yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

(8) Olağanüstü genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, önceki
yönetim kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri olağan veya ola-
ğanüstü genel kurullarda ibra edilmedikçe yeni yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde aday
olamazlar.

(9) Denetleme kurulu, dört yıl için genel kurulca birlik asıl üyelerinden seçilen üç asıl
üye ile üç yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de yönetim kurulu üyelerinde bulunması
gereken şartlar aranır.

(10) Süreleri biten denetleme kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbir-
leriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hı-
sımlıkları olanlar aynı anda denetleme kurulu üyeliğine seçilemezler.
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(11) Olağanüstü genel kurul toplantılarında denetleme kurulu üyeliğine seçilenler, ön-
ceki denetleme kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Denetleme kurulu üyeleri olağan
veya olağanüstü genel kurullarda ibra edilmedikçe yeni yapılacak denetleme kurulu seçimle-
rinde aday olamazlar.

(12) Kanunun 10/E maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça görevlerine tedbiren
son verilen yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden görev
alamazlar.

Genel kurul toplantısına ait belgelerin gönderilmesi
MADDE 26 – (1) Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç top-

lantı gününden itibaren on beş gün içinde gündem toplantı çağrısı, ilan tutanağı, yönetim kurulu
ve denetçiler raporu, bilanço gider cetveli, Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış genel
kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi, genel kurul toplantı tutanağı ile bu tutanağın Ticaret
Sicil Gazetesinde yayımlanan nüshası ve Bakanlık temsilcisi raporunun her birinden birer nüsha
olmak üzere hazırlanan belgeler il müdürlüğüne verilir. Bu evrakların birer nüshaları aynı za-
manda merkez birliğine gönderilir.

Birlik yönetim kurulu
MADDE 27 – (1) Yönetim kurulu, Kanun, bu Yönetmelik ve ana sözleşme hükümleri

doğrultusunda birliğin faaliyetlerini yöneten ve birliği temsil eden icra organıdır.
Birlik yönetim kurulu üyeliği şartları
MADDE 28 – (1) Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, nitelikli cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçak-
çılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Kısıtlı olmamak.
ç) 18 yaşından küçük olmamak.
d) En az ilkokul mezunu olmak.
e) Farklı hayvan türünde başka bir birliğin yönetim kurulu üyesi olmamak.
f) Birliğe asıl üye olmak.
g) Bakanlık çalışanı olmamak.
(2) Üyelik şartları denetleme kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları hâlde

seçilenler ile seçilme yeterliliklerini sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca
son verilir. Görevleri sona ermesine rağmen birlik adına iş ve işlem yürüten üyeler, bu iş ve iş-
lemlerden şahsi olarak sorumludur.

(3) Asıl üyeliği düşen yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyeliği de düşer.
(4) Birlik personelinin birlik yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmesi için seçimden en

az bir yıl önce birlikteki görevinden ayrılmış olması gerekir.
Birlik yönetim kurulu iş bölümü ve çalışma şekli
MADDE 29 – (1) Birlik yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir

başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer ve
diğerleri üye olarak görev yapar. Aynı toplantıda yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı
tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek mutat dışı top-
lantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır.

(2) İlk toplantıda biri başkan ve biri üye olmak üzere en az iki kişi, birliği temsile ve
birlik adına imza atmaya yönetim kurulu kararı ile yetkili kılınır. Yönetim kurulu, temsile yetkili
kişileri ve bunların temsil şeklini gösterir kararın noterce onaylanmış bir suretini tescil ve ilan
edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne verir. Temsile yetkili kılınan kişilerin noter onaylı im-
zaları da ticaret sicili müdürlüğüne verilir.
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(3) Gerektiğinde aynı usule göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kişiler değişti-
rilebilir. Mali konular ile birliği taahhüt altına alan konularla ilgili olarak birlik adına yapılacak
yazışmalarda yönetim kurulu başkanı ve birliği temsile yetki verilen yönetim kurulu üyelerin-
den en az birisinin imzası gereklidir.

(4) Yönetim kurulunda görev değişikliği ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ya-
pacağı yazılı müracaatlar, yönetim kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında
görüşülmek üzere gündeme alınır.

(5) Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik hâlinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağ-
lamış kabul edilir. Yönetim kurulunda üyeler vekâlet yolu ile oy kullanamaz.

(6) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybederse boşalan yö-
netim kurulu üyeliklerine denetleme kurulu üyeleri tarafından yönetim kurulu yedek listesinden
yeteri kadar üye çağırılır.

(7) Yönetim kurulu kararları, sayfaları noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra
numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Verilen karara karşı görüşte olanlar veya çekimser
kalanlar, muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.

(8) Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak ayrılan üyenin iş
gördüğü zamana ait sorumluluğu devam eder. Ayrılan üyenin sorumluluğunun öğrenildiği ta-
rihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre bu üyeye karşı denetleme kurulu tarafından taz-
minat davası açılabilir.

(9) Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak üyelikten ayrılmaları veya mevcut yedek-
lerin ayrılan üyelerin yerini dolduramaması hâlinde; Bakanlık tarafından olağanüstü genel kurul
toplantısı çağrısı yapılarak yeniden yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi sağlanır.

(10) Yenileri seçilinceye kadar eski yönetim kurulu üyelerinin görevleri devam eder.
Görevi son bulan eski yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir
hafta içinde görevini devretmek zorundadır.

(11) Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri; kendi birliklerinin hissedarı oldukları şir-
ketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi ola-
mazlar, personel olarak ya da başka bir şekilde ücretli olarak çalışamazlar. 

(12) On birinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen birliklerin yöne-
tim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibarıyla diğer görevlerinden
ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya de-
netçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra on birinci fıkradaki di-
ğer görevleri edinen birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri
görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yö-
netim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yer-
lerine yedekleri çağrılır.

(13) Birliklerin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri
dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, birliklerde, merkez birlik-
lerinde ve bu birliklerin % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda
ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olamaz, personel olarak ya da başka
bir şekilde ücretli olarak çalışamazlar.

(14) Mazeretsiz olarak ardı ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.
(15) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetleme kurulu üyeleri tarafından

araştırılır.
Birlik yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Birlik yönetim kurulu aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk-

lara sahiptir:
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a) Kanunda, bu Yönetmelikte ve ana sözleşmede belirtilen görevleri yürütmek üzere
ayda bir defa düzenli toplantı yapmak, gerek duyulması hâlinde toplantı sayısını arttırmak.

b) Birlik bütçesini hazırlamak, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütmek.
c) Soy kütüğü, ön soy kütüğü, ıslah faaliyetleri ve verim kontrollerini ilgili mevzuata

göre yaptırmak ve takip etmek.
ç) Genel kurulu toplantıya çağırmak, çalışmalarını rapor hâlinde genel kurula sunmak.
d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Genel kurulca verilen görevleri yapmak, sonuç hakkında genel kurula bilgi vermek.
f) Yetiştirici eğitimlerini yapmak, seminerler düzenlemek, yetiştirme, bakım, besleme,

sürü idaresi ve benzeri konularda yayınlar yapmak.
g) En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine du-

yurmak.
ğ) Hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje hazırlama konusunda yardımcı olmak.
h) Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak.
ı) Merkez birliği tarafından hazırlanan personel çalışma usul ve esaslarına uygun olarak

personelin tayin, atama ve özlük işlerini yürütmek.
i) Mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları, ilgili mevzuata göre yapmak.
j) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve üyelerin

ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yapmak.
k) Kurulduğu il sınırları dâhilinde ihtiyaç duyulan ilçelerde birlik şubesi veya irtibat

bürosu kurulması konusunu incelemek ve Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bürosu açılması
uygun görülenlerin kurulmasını genel kurula teklif etmek.

l) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için kendi içinde birimler kurmak, bunların faali-
yetlerini düzenlemek ve yönetmek.

m) Kanuna, bu Yönetmeliğe, ana sözleşmeye ve iyi niyet esaslarına aykırı olarak alınan
genel kurul kararları aleyhine dava açmak.

n) Genel kurulca uygulanmasına karar verilen Bakanlıkça desteklenecek yatırım pro-
jelerini hazırlatarak Bakanlığın onayına sunmak.

o) Birliğin aczi hâlinde genel kurulu toplantıya davet ederek gerekli mercilere haber
vermek.

ö) Eski yönetim kurulu üyeleri ile birlik çalışanlarının sonradan tespit edilen yolsuzluk
ve usulsüzlüklerini ilgili mercilere haber vermek.

p) Denetim amacı ile Bakanlığın, denetleme kurulunun veya birliğin kredi aldığı kredi
kuruluşlarının denetim görevlilerinin talebi hâlinde, birliğe ait her türlü defter ve belgeleri
vermek.

r) Her türlü sigorta hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesine yardımcı olmak.
s) Merkez birliği tarafından ıslah programı kapsamında sağlanacak genetik materyal-

lerin ve girdilerin üyelere ait hayvanlarda/kovanlarda kullanılmasını sağlamak.
ş) Yürütmekte olduğu ıslah programı ile ilgili her türlü resmî belgeyi düzenlemek veya

düzenlettirmek.
t) Üyelik bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlamak ve takip etmek.
u) Bakanlıkça yapılan denetimler sonucunda şartları taşımadıkları hâlde seçildiği veya

seçilme yeterliliğini sonradan kaybettiği anlaşılanların üyeliklerine son vermek.
ü) Ana sözleşmede ve bu Yönetmelikte belirlenen diğer görevleri yapmak.
Birlik yönetim kurulunun hukuki sorumlulukları ve ücret
MADDE 31 – (1) Görevini yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul

her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Birliğin her üyesinin, sorumluluğu
olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı saklıdır. Yönetim kurulu aleyhindeki davalar
denetleme kurulunca açılır.
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(2) Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi sorumluluğunu ge-
rektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve birlik ça-
lışanları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorum-
ludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı bu kişiler hakkında yasal yollara başvu-
rulur. Yönetim kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması hâlinde hukuki
bakımdan sorumlu olur.

(3) Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında
meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

(4) Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geçme-
mek üzere belirlenen huzur hakkı ve en yüksek devlet memurunun aldığı yolluğun iki katını
geçmemek üzere belirlenen yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

Birlik denetleme kurulu
MADDE 32 – (1) Birlik denetleme kurulu, genel kurul namına birliğin bütün işlem ve

hesaplarını inceler.
(2) Denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinde olması gereken şartlara tabidir.
Birlik denetleme kurulu iş bölümü ve çalışma şekli
MADDE 33 – (1) Denetleme kurulu üyeleri; altı ay ara ile yılda iki defa toplanarak

birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar, görülen noksanlıkları, dü-
zensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve bu raporları denetleme kurulu raporları
dosyasında muhafaza eder. Ayrıca aksaklıkları yönetim kuruluna bildirir.

(2) Denetleme kurulu üyeleri, genel kurul toplantısından önce bilançoyu, yönetim ku-
rulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları
ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlar. Denetleme
kurulu üyeleri, bu raporda yönetim kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtir.

(3) Denetleme kurulu üyeleri çalışma raporlarını ve benzer tekliflerini genel kurula sun-
maya mecburdur.

(4) Denetleme kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri
noksanlıkları, Kanuna, bu Yönetmeliğe veya ana sözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu
olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hâllerde genel kurula haber vermekle yükümlüdür.

(5) Denetleme kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılmayan
üyeler kanaatini belirterek raporu imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadır.

(6) Genel kurul toplantısında denetleme kurulu raporu okunmadan bilanço ve ibralar
konusunda karar alınamaz.

Birlik denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 34 – (1) Birlik denetleme kurulu aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumlu-

luklara sahiptir:
a) Birliğin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların gide-

rilmesi için yönetim kuruluna rapor sunmak, yönetim kurulu gereğini yapmadığında merkez
birliğine bildirmek.

b) Bilançonun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tek Düzen Muhasebe
Sistemi Esaslarına göre hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek.

c) Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu
şartları taşımadıkları hâlde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için
keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek.

ç) Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak
maksadıyla birliğin defterlerini incelemek.
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d) Altı ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek,
inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun bir örneğini yönetim kurulu
başkanına vermek.

e) Birlik üyeleri ve kendileri ile birlik yönetim kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlık-
larla ilgili konuları genel kurul gündemine aldırmak ve yönetim kurulunun genel kurulu doğ-
rudan toplantıya çağırmaması durumunda yönetim kurulundan olağanüstü genel kurul toplantısı
çağrısı yapılmasını talep etmek.

f) Üyelerin genel kurul toplantılarına katılmaları için bu Yönetmelikte ve ana sözleş-
mede belirtilen gerekli şartları yerine getirip getirmediklerini incelemek.

g) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit
edilen yönetim kurulu üyeleri hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını
açmak.

ğ) Üyelik başvurusuna olumsuz cevap verilen yetiştiricilerin itirazlarını, yapılacak ilk
genel kurul toplantısı gündemine aldırmak.

(2) Denetleme kurulu üyelerinin birinci fıkrada yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı
ile sınırlandırılamaz. Denetleme kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için genel
kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırır.

Birlik denetleme kurulunun hukuki sorumlulukları ve ücret
MADDE 35 – (1) Denetleme kurulu üyeleri, Kanun, bu Yönetmelik ve ana sözleşme

ile kendilerine yüklenilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan
dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

(2) Denetleme kurulu üyelerine, genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geç-
memek üzere belirlenen huzur hakkı ve en yüksek devlet memurunun aldığı yolluğun iki katını
geçmemek üzere belirlenen yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Denet-
leme kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı ödemeleri, toplantı başına yapılır.

Birlik denetleme kurulu üyeliğinin açılması ve çekilme
MADDE 36 – (1) Denetleme kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden

dolayı görevlerini yapamayacak hâlde bulunması, iflası veya kısıtlılık hâli gibi sebeplerle gö-
revlerinin sona ermesi ya da 28 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlar-
dan dolayı mahkûm olması hâlinde diğer üyeler genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yap-
mak üzere boşalan üyenin yerine yedeklerden birini çağırır. Ancak bir üyelik açık kalıp da ye-
rine geçecek yedek üye bulunamazsa genel kurul toplantıya çağırılmadan denetleme kurulu ta-
rafından birlik asıl üyelerinden biri yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere çağı-
rılır.

(2) Denetleme kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak toplu çekilme
hâlinde genel kurul, yönetim kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve otuz gün içinde
denetleme kurulunun yeni asıl ve yedek üyelerini seçer.

Birlik denetleme kurulunun inceleme yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Denetleme kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle

uygunluk hâlinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını
ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem
yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdür. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yü-
kümlü olan birliklerde ayrıca üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne
uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

(2) Yönetim kurulu, birinci fıkra kapsamında inceleme yapılabilmesi için denetleme
kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir; ayrıca denetleme kurulu üyelerinin isteği üzerine
müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği de dâhil istenilen her konu
hakkında da bilgi verir.

(3) Birlik asıl üyeleri, gerekli gördükleri hususlarda denetleme kurulu üyelerinden yazılı
açıklama yapmalarını isteyebilirler.
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Sorumlu müdür
MADDE 38 – (1) Birlik yönetim kurulunca veteriner fakültesi veya ziraat fakültesi

(zootekni) mezunu sorumlu müdür atanabilir. Sorumlu müdür, yönetim kurulu kararlarını uy-
gular ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak sorumlu müdürün oy hakkı yoktur. Bir-
lik yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, birlik sorumlu müdürü ve çalışanı olamaz.

(2) Sorumlu müdür, yönetim kurulu tarafından kurulan birimleri yönetir ve çalışmaları
konusunda yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu gerek gördüğünde yeni birimler
kurabilir, bu birimleri kaldırabilir, birimleri birleştirebilir veya sorumlu müdürün uhdesine ve-
rebilir.

(3) Sorumlu müdür, kendisine bağlı birimler ile aşağıdaki görevleri yapar:
a) Ülkenin hayvancılık politikasına paralel olarak verilen hedeflere ulaşabilmek ama-

cıyla birlik organlarınca verilen kararları uygulamak.
b) Ülke hayvancılığı ve birlik üyelerinin menfaatleri çerçevesinde, Bakanlık ve merkez

birliği tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak tabii ve suni tohumlama, embriyo trans-
feri, genetik materyallerin üretimi, ıslah edilmiş ırkın muhafazası ve takibi için soy kütüğü, ön
soy kütüğü ve ıslah programlarını yürütmek ve benzeri konularda hizmet vermek.

c) Merkez birliğince yayımlanan talimatlar doğrultusunda teknik faaliyetlerin ve görevli
teknik personelin çalışmalarını denetlemek, personel ve yetiştiricilerin teknik alanda mesleki
eğitim çalışmalarını yürütmek.

ç) Hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetleri Bakanlığın konu ile ilgili mevzuatı, merkez bir-
liğinin talimatı ve programları doğrultusunda yürütmek.

d) Personel ve yetiştiricilerin sağlık alanında mesleki eğitim çalışmalarını yürütmek.
e) Birliğin personel, idari ve mali işlerini yürütmek.
f) Damızlık hayvanlar için düzenlenecek sergi, panayır, fuarlarda dereceye girenlere

ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
g) Borsa ve benzeri konularla ilgili çalışmaları yürütmek.
ğ) Birliğin hayvan alımı ve nakliye işlerini yürütmek.
h) Genel kurulun üretim merkezi ve laboratuvar kurulmasına karar vermesi halinde,

bunların inşasını ve faaliyete geçirilmesini sağlamak.
ı) Soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların yurt içi ve yurt dışı satışlarında

yetiştiricilere yardımcı olmak.
i) Birliğin bütçe tasarısını hazırlamak, merkez birliğinin yayımlayacağı talimatlar kap-

samındaki işleri yürütmek.
Birliklerde dışarıya karşı temsil ve imza yetkisi
MADDE 39 – (1) Yönetim kurulu kararıyla, resmî dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü

kişiler nezdinde başkanın temsil yetkisi sorumlu müdüre devredilebilir. Ancak mali konular
ile birliği taahhüt altına alan konularda, birlik adına yapılacak yazışmalarda yönetim kurulu
başkanı ve birliği temsile yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin imzası ge-
reklidir.

(2) Yönetim kurulu, birliği temsil niteliğinde olan veya birliği borç altına sokan işler
dışında, birlik personeline ikinci derecede imza yetkisi verebilir. Verilen bu yetkilerin kapsamı
yönetim kurulunca açıkça belirlenir.

(3) Birliği temsile yetkili kılınan kişiler, birlik adına yapacakları işlemlerde imzalarını
yalnızca birlik unvanı altında kullanır. Aksi durumda verilen taahhütler birliği bağlamaz.

Birliklerde tescil ve ilan
MADDE 40 – (1) Yönetim kurulu, ilk toplantısında birliği temsile ve birlik adına imza

atmaya yetkili şahısları tespit eder ve buna dair alınmış kararların noterlikçe onaylanmış bir
suretini, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Müdürlüğüne vererek tescil ve
ilan ettirir.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Birliğinin Kuruluşu, Merkez Birliğine Üyelik ve

Merkez Birliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Merkez birliğinin kuruluşu
MADDE 41 – (1) Koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan türlerinde ise

aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip yetiştiriciler tarafından kurulmuş bulunan en az
yedi il birliği, ulusal düzeyde ortaklaşa en fazla bir merkez birliği kurabilirler.

(2) Merkez birliğinin kurulabilmesi için, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ku-
rulmuş en az yedi il birliğinin Bakanlığa yazılı olarak başvurması gerekir.

(3) Merkez birlikleri için tip ana sözleşme, Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanır.
Kurucu birliklerce imzalanan ve Bakanlık tarafından yayımlanan tip ana sözleşmeye aykırı hü-
kümler içermeyen ana sözleşme Bakanlığa verilir. Bakanlık, başvuruyu değerlendirme işlemini
bir ay içerisinde sonuçlandırır. Merkez birliğinin kuruluşuna izin verilmesi hâlinde ana sözleş-
me, kurucu birliklerin başvurusu üzerine ticaret sicilinde tescil ve ilan olunur. Merkez birliği,
ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

(4) Merkez birliğinin merkezi ve çalışma adresi Ankara’dır.
(5) Birliklerin ana sözleşmelerinde yer alacak hususlara ilişkin hükümler merkez birliği

ana sözleşmelerinde de uygulanır.
(6) Merkez birliği, ticaret siciline tescilden itibaren üç ay içinde ilk genel kurul toplan-

tısını yapar. İlk toplantıda merkez birliği üye sayısının yönetim ve denetleme kurullarını oluş-
turacak sayının altında olduğunun tespiti hâlinde, toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde ikinci
genel kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıda da yeterli üye sayısına ulaşılamaması hâlinde mer-
kez birliği, Bakanlığın onayı ile dağılır. Merkez birliğinin dağılmasına ilişkin iş ve işlemler ile
merkez birliği tüzel kişiliğinin ticaret sicilinden terkinine yönelik işlemler Bakanlığın gözeti-
minde kurucu birlikler tarafından gerçekleştirilir. Gerekli görülmesi hâlinde, söz konusu iş ve
işlemler doğrudan Bakanlık tarafından da yürütülebilir.

(7) Merkez birlikleri, ihtiyaç duyulan yerlerde Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bü-
rosu açabilir; görevlerini yürütmek üzere ihtiyaç duydukları sayıda personel çalıştırabilir.

Merkez birliğine üyelik şartları
MADDE 42 – (1) Birlikler, birliğin gelişmesi, menfaatlerinin korunması, eğitim ve de-

netim konusunda hizmet verilmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi için kurulmuş veya ku-
rulacak olan aynı çalışma konularına sahip ıslah birliklerinin oluşturduğu merkez birliğine üye
olabilir.

(2) Merkez birliğine üyelikte aşağıdaki şartlar aranır:
a) Koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan türlerinde ise aynı türden hayvana

veya arılı kovana sahip yetiştiriciler tarafından kurulmuş olmak.
b) Üyelik için gerekli olan mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.
c) Birlik olarak kendi türünün ıslah programını yürütebilecek imkânlara sahip olmak

ile kayıt sistemi ve ıslah programının yükümlülüklerini taahhüt etmek ve/veya soy kütüğü sis-
temini yürütebilecek imkânlara sahip olmak.

(3) Merkez birliği üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Giriş aidatı yıllık brüt
asgari ücretin %10’unu, yıllık üyelik aidatı ise birlik yıllık aidat gelirlerinin %10’unu geçmemek
üzere genel kurul tarafından belirlenir. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Merkez birliği üyeliğine kabul
MADDE 43 – (1) Merkez birliğine üye olabilmek için merkez birliği ana sözleşmesinde

yazılı üyelik hak ve ödevlerinin; kuruluş aşamasında ana sözleşmeyi imzalayarak; sonradan
girişte ise bir üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul edilmiş olması gerekir. Birlikler,
merkez birliğine üye olmak için merkez birliği yönetim kuruluna başvurur.
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(2) Merkez birliği yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek bir ay içe-
risinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevabın olumsuz olması hâlinde ta-
lepte bulunan birliğin itirazı, merkez birliği denetleme kurulu aracılığıyla, yapılacak ilk genel
kurul toplantısı gündemine aldırılır. Genel kurulun kararı kesindir. Olumsuz cevabın merkez
birliği denetleme kurulu aracılığıyla ilk genel kurul gündemine aldırılmaması hâlinde, talep
eden, Bakanlığa müracaat edebilir. Bu durumda birliğin itirazı Bakanlık tarafından incelenir.
Bakanlığın, üyeliğin kabulüne dair vereceği kararın ilgili merkez birliğine tebliği tarihinde üye-
lik gerçekleşmiş olur.

(3) Merkez birliği üyeliğine kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, bu
Yönetmelikte belirtilen üyelik şartlarını taşıyan birlikleri üyeliğe kabul etmek zorundadır.

(4) Üyelik şartlarını taşımayan birlikleri üyeliğe kabul eden veya üyelik şartlarını son-
radan kaybettiği anlaşılan birliklerin üyelikten çıkarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yerine getir-
meyen yönetim kurulu üyeleri hakkında 92 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

(5) Birlik, merkez birliğine üye olması sonrasında, Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre ha-
zırlanacak ana sözleşmede açıkça belirtilenler dışında kendi üyelerine başka bir yükümlülük
yükleyemez.

Merkez birliği üyeliğinden çıkma
MADDE 44 – (1) Birlikler, genel kurullarından alacakları karara istinaden hesap senesi

sonundan en az 6 ay önce merkez birliği yönetim kuruluna yazılı müracaat etmek şartıyla mer-
kez birliği üyeliğinden çıkabilirler.

(2) Üyelikten çıkma, üyenin yazılı talebi üzerine alınan yönetim kurulu kararı ile olur.
Üyelikten çıkma talebi, başvuruyu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır
ve ilgili birliğe tebliğ edilir. Yönetim kurulunun, birliklerin üyelikten çıkma kararının ilgili bir-
liğe tebliği ile üyelikten çıkma kesinleşir. Üyelikten çıkılması, birliklerin merkez birliğine olan
borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan birlik, merkez birliğine olan borçlarını, tebliğ
tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(3) Mücbir sebepler dışında üye birlikler, üç yılı doldurmadan önce üyelikten çıkmak
için başvuru yapamazlar. Merkez birliğinin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi hâlinde merkez
birliği yönetim kurulu, üyelikten çıkma taleplerine süre sınırlaması getirebilir. Bu süre üç yılı
aşamaz.

(4) Üyelik tarihinden itibaren üç yıllık sürenin bitiminden sonra ve üyelikle ilgili bir
süre sınırlamasının da getirilmediği hâllerde, usulüne uygun olarak yapılacak üyelikten çıkma
başvurusunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaması hâlinde üye birlik, üyelikten
çıkmaya ilişkin beyanını noter aracılığı ile birliğe bildirir. Tebliğ tarihi, üyelikten çıkma tarihi
olarak kabul edilir.

Merkez birliği üyeliğinden çıkarılma
MADDE 45 – (1) Merkez birliği üyeleri, bu Yönetmelikte açıkça gösterilmeyen se-

beplerle üyelikten çıkarılamaz. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında 92 nci madde hü-
kümleri doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Aşağıdaki hâllerde birlikler üyelikten çıkarılır:
a) Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.
b) Islah programı kapsamında, birliğe kullanım için tahsis edilmiş olan genetik mater-

yalleri, yazılı olarak uyarılmasına rağmen kullanmamak veya kullandırtmamak.
c) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak merkez birliği veya merkez birliği personelinin yü-

rütmesi gereken çalışmaları engellemek, merkez birliğinin çalışmalarına yazılı olarak uyarıl-
masına rağmen izin vermemek.

ç) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, yazılı olarak uyarılmasına rağmen uy-
mamak.
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d) Giriş aidatını ve/veya yıllık aidatı ya da varsa yükümlü olduğu hizmet bedelini, yazılı
olarak uyarılmasına rağmen ödememek.

(3) Üye birliğin, Kanunda ve bu Yönetmelikte düzenlenen üyelik şartlarını kaybetmesi
halinde, bu durumun yönetim kurulunca tespit edilmesinden itibaren üyelik şartlarını yeniden
sağlayabilmesi için bu birliğe altı ay süre verilir. Bu sürenin sonunda üyelik şartlarının yeniden
sağlanmaması halinde söz konusu birlik merkez birliği üyeliğinden çıkarılır.

(4) Üyelikten çıkarılmaya, yönetim kurulunca karar verilir. Çıkarılma kararı gerekçe-
leriyle birlikte yönetim kurulu karar defteri ve üyelik defterine yazılır. Yönetim kurulunun çı-
karılma kararının onaylı örneği çıkarılan birliğe tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere
tevdi edilir. Üye birlik, üç ay içerisinde çıkarılmaya ilişkin kararla ilgili olarak genel kurula
itirazda bulunabilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna
noter aracılığıyla tebliğ ettirilecek bir yazıyla yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yö-
netim kurulunun çıkarma kararı aleyhine dava açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek
karara karşı dava hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde hakkında genel kurula itiraz edilmeyen
veya iptali için dava açılmayan çıkarılma kararı kesinleşir. Çıkarılmasına karar verilen birlik
delegeleri, itirazın görüşüldüğü genel kurulda kendileriyle ilgili oylamada oy kullanamaz.

(5) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen birliklerin hak ve yükümlülükleri çıka-
rılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

(6) Üyelikten çıkarılan birliğin, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen merkez birli-
ğiyle bağlantılı iş ve işlemleri, Bakanlıkça belirlenen en yakın ilde bulunan ıslah birliği aracı-
lığıyla yürütülür.

Merkez birliği üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üyelerle mali hesaplaşma
MADDE 46 – (1) Merkez birliği üyeliğinden çıkan veya çıkarılan birlikler, ayrıldıkları

senenin bilanço ve netice hesaplarının merkez birliği genel kurulunca kabulünden en az bir ay
sonra mali hesaplaşma isteyebilir.

(2) Mali hesaplaşmadan sonra çıkan veya çıkarılan birliklerin merkez birliğinin yedek
akçeleri ve malları üzerinde bir hakları kalmaz.

(3) Merkez birliğinden hangi sebeple olursa olsun çıkarılanların üyelik zamanlarına ait
zararlardan dolayı sorumlulukları ayrılmanın tahakkuk ettiği bilanço yılının bitiminden başla-
yarak iki yıl devam eder.

Merkez birliğinin görevleri
MADDE 47 – (1) Merkez birlikleri aşağıda belirtilen görevleri yürütürler:
a) Birliklerin çıkarlarını korumak, Kanunda, bu Yönetmelikte ve ana sözleşmede be-

lirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek, bu birliklerin
gelişmelerine yardımcı olmak ve gerekli önerilerde bulunmak.

b) Birliklerin, ülke hayvancılık politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, birliklerin
istek ve ihtiyaçlarını kamu kurum ve kuruluşlarına iletmek.

c) Merkez birliği genel kurulu kararı ile uluslararası hayvancılık birliklerine, enstitüle-
rine üye olmak, hayvan sergi, panayırlarına katılmak.

ç) Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında
ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.

d) Hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarını tespit komisyonlarında görev almak.
e) Yabancı ülkelerdeki hayvancılık ve hayvancılıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ta-

kip etmek, bu konudaki yenilikleri yayım ve eğitim yoluyla üyelerine ve ihtiyaç hâlinde tüm
yetiştiricilere iletmek.

f) İlgili mevzuatta yapılması gerekli görülen değişiklikler için ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşlarına önerilerde bulunmak.

g) Hayvancılık konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde
bulunmak.
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ğ) Birliklere iç ve dış kaynaklardan kredi sağlamak.
h) Birliklerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri yapmak, seminerler düzenlemek, çalıştay, kon-

gre, fuar, sergi, panayır, yarışma, sempozyum ve benzeri toplantı, organizasyon ve etkinlikler
düzenlemek, yetiştirme konularında yayınlar çıkarmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda
müştereken çalışmak.

ı) Merkez birliği ve birliklerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerekti-
ğinde tüm hisseleri merkez birliğine ait olmak üzere şirket kurmak ya da şirketlere ortak olmak,
sigorta işlemleri yapmak veya yaptırmak.

i) Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerde; ön soy kütüğü ve soy kü-
tüğü faaliyetlerini yürütmek amacıyla Bakanlık izniyle şube veya irtibat büroları açmak, bun-
ların görevlerini komşu birliklerle veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı protokol çer-
çevesinde ortaklaşa yürütmek.

j) Ulusal düzeyde ıslah programlarının gereklerinin yerine getirilmesi için gayret gös-
termek, Bakanlığın hazırlayacağı mevzuat doğrultusunda damızlık değer tahminlerini yapmak
veya yaptırmak ve yayımlamak.

k) Gen kaynaklarının korunması ve çevre ıslah programına yönelik olarak kayıt siste-
mini tutmak, birliklere tutturmak ve gerekli saha çalışmalarını yürütmek.

l) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek,
gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri merkez birliğine ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi
işletme kurmak.

m) Yerli ırk gen kaynaklarının korunması ve ırk ıslahı konularında Bakanlık ile diğer
kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili canlı hayvan, genetik materyal, her türlü girdi ve hayvansal
ürünün ithalat ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.

o) Islah programı için gerekli her türlü girdileri tedarik etmek, dağıtmak ve pazarlamak.
ö) Bu maddede belirtilen faaliyetlere ek olarak üye birliklerinin yürüttüğü görevleri ve

faaliyetleri denetleme kurulları aracılığıyla denetlemek, denetim sonuçlarını Bakanlığa bildirmek.
p) Islah programı ve soy kütüğü faaliyetlerini birliklere uygulatmak ve uygulamayı

takip etmek.
r) Islah programı kapsamında sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ve benzeri ıslah

materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve
laboratuvarlar kurmak, araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmak ve üretilen ıslah materyallerini
depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.

s) Üye birliklerin yönetici, personel ve üye yetiştiricilerinin mesleki eğitimlerini sağ-
lamak, bunların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve benzeri organizasyon-
ları düzenlemek, eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı
yayım ve diğer yollarla iletişim ve haberleşmeyi sağlamak.

ş) Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemler ile da-
nışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek.

(2) Bu madde hükümleri uyarınca merkez birlikleri tarafından kurulacak şirket ve/veya
iktisadi işletmelerin faaliyet alanı, merkez birliğinin faaliyet alanı ile sınırlıdır.

(3) Merkez birliği, birinci fıkrada belirtilen hizmetlere karşılık genel kurulda karar al-
mak şartıyla üyelerden hizmet bedeli alabilir.

(4) Merkez birliği, vermediği hizmet karşılığında ücret talep edemez.
(5) Merkez birliği yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve çalışanları, merkez birliğinin

görevleri kapsamında yurt dışına yaptıkları ziyaretler sonrasında, Bakanlık hayvancılık politi-
kalarının uygulanmasına yardımcı olunması, birliklerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması ama-
cıyla yabancı ülke uygulamaları hakkındaki incelemelerini ve deneyimlerini rapor hâlinde Ba-
kanlığa gönderir.
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Merkez birliklerinde sorumluluk
MADDE 48 – (1) Üye birliklerin sorumluluğu ana sözleşmede belirlenir.
(2) Merkez birliği, alacaklılarına karşı tüm mal varlığı ve aktifleriyle sorumludur.
Merkez birliklerinde sermaye
MADDE 49 – (1) Merkez birliğinin sermayesi, üyelerin merkez birliğine girerken öde-

miş oldukları giriş aidatlarından oluşur.
(2) Merkez birliğine ayni sermaye kabul edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkez Birliğinin Organları ve Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkez birliğinin organları
MADDE 50 – (1) Merkez birliği, aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel kurul.
b) Yönetim kurulu.
c) Denetleme kurulu.
Merkez birliği genel kurulu
MADDE 51 – (1) Genel kurul, merkez birliğini temsil eden en yetkili organdır.
(2) Merkez birliği genel kuruluna, üye birlikler tarafından kendi üyeleri arasından se-

çilen delegeler katılabilir.
(3) Genel kurula katılan her delegenin bir oy hakkı vardır ve gerçek kişiler vekâleten

oy kullanamazlar.
(4) Genel kurul aşağıdaki şekillerde toplanır:
a) Olağan genel kurul.
b) Olağanüstü genel kurul.
Merkez birliği genel kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 52 – (1) Genel kurul, aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
a) Ana sözleşmeyi değiştirmek.
b) Yönetim kurulu üyelerini, denetleme kurulu üyelerini ve gerektiğinde hesap tetkik

komisyonu ile tasfiye kurulunu seçmek.
c) İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında

karar almak.
ç) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunu ibra etmek veya etmemek.
d) Kanun, bu Yönetmelik veya ana sözleşme ile genel kurulun yetkisine bırakılmış olan

konular hakkında karar vermek.
e) Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteli-

ğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek.
f) Ana sözleşmede belirlenen diğer görevleri yapmak.
(2) Genel kurul; Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ana sözleşme hükümlerine aykırı karar

alamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna genel yetki devri yapılamaz.
Merkez birliği olağan genel kurul toplantısı
MADDE 53 – (1) Yönetim kurulunun daveti üzerine olağan genel kurul toplantısının

dört yılda bir, mali toplantının ise iki yılda bir, en geç Ekim ayının sonuna kadar Ankara’da
yapılması zorunludur. Olağan genel kurul toplantısının yapılacağı mekân ve gerekli fiziki do-
nanım, delege sayısı dikkate alınarak belirlenir. Genel kurul, toplantıya katılma hakkı olan de-
legelerin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk
sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın en erken yedi en geç otuz gün içerisinde ikinci
toplantı yapılır. Toplantıda, gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülerek oylanır ve karara bağlanır.
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Merkez birliği olağanüstü genel kurul toplantısı
MADDE 54 – (1) Birlik, yönetim kurulu kararıyla doğrudan veya denetleme kurulu,

gerektiğinde tasfiye kurulu ya da delege tam sayısının en az onda birinin noter onaylı talebiyle
yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılabilir. Ancak Bakanlık,
genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde veya kamu yararı ve hizmet
gereklerini dikkate alarak olağanüstü genel kurul çağrısı yapma yetkisine sahiptir. Çağrı şekli
ve gündem hususlarında olağan genel kurul toplantısında uygulanan esaslar uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından da olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmaması hâlin-
de, istek sahipleri merkez birliğinin merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine baş-
vurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

Toplantıya çağırma şekli ve gündem
MADDE 55 – (1) Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantının günü, saati, yeri

ve gündemi belirtilmek üzere ana sözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır.
Toplantı tarihinden otuz gün önceden başlamak üzere, toplantı sonuçlanana kadar toplantı ilanı,
gündem ve hazır bulunanlar listesi merkez birliği ilan panosunda askıya çıkarılır ve merkez
birliği internet adresinde yayımlanır, ayrıca toplantı ilanı ve gündemi ulusal bir gazetede ilan
edilir.

(2) Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde
numaralarının yazılması ile yetinilir.

(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün önce Bakanlığa gönderilir. Toplantı
için gözlemci olarak Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık, bildirilen gün
ve yerde temsilci bulundurulmasını sağlar. Genel kurul kararlarını içeren tutanaklar ile toplan-
tıya katılanların listesi Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Bakanlık temsilcisi genel ku-
rulda, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ana sözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki gö-
rüşünü genel kurul tutanağına geçirtir ve ayrıca keyfiyeti temsilci raporunda belirtir. Temsilciler,
toplantının kanunlara, bu Yönetmeliğe, ana sözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini göze-
tim ile görevlidirler.

(4) Usulüne uygun müracaat yapıldığı hâlde, Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise
toplantı icrasını temin etmek üzere, bir saat beklenir. Bakanlık temsilcisi bu sürenin sonunda
da gelmez ise toplantı yeter sayısının bulunduğunun tespiti ile toplantıya başlanır ve bu durum
yönetim kurulu veya denetleme kurulunca bir tutanakla belirlenir.

(5) Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak genel kurul top-
lantısında hazır bulunmaları şartı ile merkez birliği delege tam sayısının en az 1/10'unun baş-
kanlık divanının oluşumundan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce
yazılı ve imzalı teklifte bulunmaları hâlinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço in-
celemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkarılan üyeler hakkında karar alınması, genel ku-
rulun yeni bir toplantıya çağrılması ve Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul
kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim ve denetleme
kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, toplantıya katılanların
salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır. Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulunun
ibra edilmemesi veya bilanço, gelir-gider tablolarının onaylanmaması durumunda gündemde
olmasa dahi hesap tektik komisyonu seçilir.

(6) Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin en az 1/10'u tarafından genel kurul
toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması
zorunludur.

Toplantıya başlama
MADDE 56 – (1) Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin katılması ile açılır ve

devam eder. Toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından, bulunmaması hâlinde yönetim kurulu
üyelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu üyelerinden biri veya bunların da bulunmaması
hâlinde genel kurulca gösterilecek bir delege tarafından yoklamayı müteakip açılır.
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(2) Toplantıda delegelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlı-
ğının seçimine geçilir.

(3) Toplantıya katılan oy verme hakkına sahip delegeler arasından başkan, bir başkan
vekili ve iki kâtip üye seçilerek divan oluşturulur. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca
iki oy tasnifçisi seçilir. Divan başkanlığına, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri,
denetleme kurulu üyeleri ve merkez birliği çalışanları seçilemez.

(4) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi
bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde; gündemi
tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, görüşül-
müşse Bakanlık veya merkez birliğinin merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi
tarafından atanacak kayyum tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul yeniden toplanır,
bu konudaki çağrı ile ilgili olarak 55 inci madde hükümleri uygulanır.

Hazır bulunanlar listesi
MADDE 57 – (1) Genel Kurul toplantısına katılacak delegeleri gösteren hazır bulu-

nanlar listesi düzenlenir. Bu listede oy verme hakkına sahip gerçek kişi delegelerin; adı, soyadı,
ili, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres ve imza bölümü ile temsil ettiği birliğin, mer-
kez birliğine üyelik tarihi yer alır. Tüzel kişiliği haiz delegeler için ise; unvanı, vergi numarası,
temsilcinin adı, soyadı, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ili, adres ve imza
bölümü yer alır.

(2) Liste, toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan delegelere ve tüzel kişiliği haiz
delegeler için bunların temsilcilerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan geçerli
bir kimlik belgesi gösterilmesi şartıyla imzalattırılır. Listenin Bakanlık temsilcisi ve divan baş-
kanlığı tarafından da imzalanması gereklidir.

Karar yeter sayısı
MADDE 58 – (1) Kanunda, bu Yönetmelikte veya ana sözleşmede nitelikli çoğunluk

gerektiren hüküm bulunmadıkça genel kurul kararları ve seçimlerde, toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alınır.

(2) Merkez birliğinin dağılması, ana sözleşmenin değiştirilmesi, hayvancılıkla ilgili
uluslararası kuruluşlara üye olunması ya da bu kuruluşlara üyelikten ayrılma kararı alınması
ve merkez birliğine üyelik veya ayrılma ile ilgili kararlarda hazır bulunanlar listesini imzalayan
delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için
delege tam sayısının 3/4'ünün kabul oyu gereklidir.

Bütün delegelerin hazır bulunması hâli
MADDE 59 – (1) Merkez birliğinin bütün delegelerinin toplantıda hazır bulunması hâ-

linde, genel kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hak-
kındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, delegeler tara-
fından imzalanması gereklidir.

Oylamaya katılamayacaklar
MADDE 60 – (1) Yönetim kurulu ile merkez birliği işlerinin görülmesinde yönetim

kurulu tarafından görevlendirilenler, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya ka-
tılamazlar. Bu hüküm denetleme kurulu üyeleri hakkında uygulanmaz.

(2) Delegelerden hiçbiri, kendisi veya aralarında evlilik bağı kalksa bile eşi yahut altsoy
ve üstsoyu ile merkez birliği arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy
hakkını kullanamaz.

Kararların bozulması
MADDE 61 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler; Kanuna, bu Yönetmeliğe, ana sözleş-

meye ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine toplantıyı
takip eden günden başlamak üzere otuz gün içerisinde merkez birliğinin merkezinin bulunduğu
yer asliye hukuk mahkemesine başvurabilir:
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a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten
veya oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen ya da toplantı çağrısının usulüne uygun
yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini veya genel kurul toplantısına
katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden delegeler.

b) Yönetim kurulu.
c) Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin

şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu üyelerden her biri.
(2) Genel kurul kararları aleyhine dava açıldığı hususu ve duruşma günleri, yönetim

kurulu tarafından ilan olunur.
Merkez birliği yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri
MADDE 62 – (1) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçimleri adayların tek

listede toplanması hâlinde açık; birden fazla listede toplanması hâlinde gizli oy, açık tasnif esa-
sına göre yapılır.

(2) Seçimlerin gizli yapılması hâlinde merkez birliği mührünü taşıyan zarflar, hazır bu-
lunanlar listesini imzalayan delegelere imza karşılığı oy kullanmak üzere verilir. Üyelerin im-
zaları divan tarafından Bakanlık temsilcisinin gözetiminde, Bakanlık temsilcisinin genel kurula
gelmemesi durumunda divanın ve genel kurulca belirlenen üyelerin gözetiminde kontrol edi-
lerek oyların kullanılması sağlanır. Kullanılan oylar sayılır ve katılanlara göre oyların fazla
çıkması hâlinde oy pusulaları açılmadan, fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp
oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

(3) Genel Kurulda en çok oy alan delegeler, yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek
üyeliklerine seçilmiş olurlar. Bu delegeler, merkez birliğinin hayvancılıkla ilgili uluslararası
kuruluşlara üye olması hâlinde bu kuruluşlarda da merkez birliğini temsil eder.

(4) Oy pusulalarının üzeri çizilerek yönetim ve denetim kurulu için seçilecek üye sayı-
sından fazla isim yazılması veya oy pusulasındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin
yazılması hâlinde o oy geçersiz olur.

(5) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşmak
üzere, dört yıl için seçilir.

(6) Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi delegeler, temsilcilerinin isimlerini mer-
kez birliğine bildirir.

(7) Süreleri biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle
veya denetleme kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hı-
sımlıkları olanlar aynı anda yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

(8) Olağanüstü genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, önceki
yönetim kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri olağan veya ola-
ğanüstü genel kurullarda ibra edilmedikçe yeni yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde aday
olamazlar.

(9) Denetleme kurulu, dört yıl için genel kurulca delegelerden seçilen üç asıl üye ile üç
yedek üyeden teşekkül eder; bu üyelerde de yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken
şartlar aranır.

(10) Süreleri biten denetleme kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbir-
leriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hı-
sımlıkları olanlar aynı anda denetleme kurulu üyeliğine seçilemezler.

(11) Olağanüstü genel kurul toplantılarında denetleme kurulu üyeliğine seçilenler, ön-
ceki denetleme kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Denetleme kurulu üyeleri olağan
veya olağanüstü genel kurullarda ibra edilmedikçe yeni yapılacak denetleme kurulu seçimle-
rinde aday olamazlar.
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(12) Kanunun 10/E maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça görevlerine tedbiren
son verilen yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden görev
alamazlar.

(13) Yönetim kuruluna veya denetleme kuruluna aynı ilden en fazla bir üye seçilir. Ana
sözleşmede aksine bir hüküm yoksa denetleme kuruluna seçilen üyeler, yönetim kurulu üye-
lerinin seçildiği iller dışındaki illerden olmak zorundadır.

Genel kurul toplantısına ait belgelerin gönderilmesi
MADDE 63 – (1) Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç top-

lantı gününden itibaren on beş gün içinde gündem toplantı çağrısı, ilan tutanağı, yönetim kurulu
ve denetçiler raporu, bilanço gider cetveli, Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış genel
kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi, genel kurul toplantı tutanağı ile bu tutanağın Ticaret
Sicil Gazetesinde yayımlanan nüshası ve Bakanlık temsilcisi raporunun her birinden birer nüsha
olmak üzere hazırlanan belgeler Bakanlığa verilir.

Merkez birliği yönetim kurulu
MADDE 64 – (1) Yönetim kurulu, Kanun, bu Yönetmelik ve ana sözleşme hükümleri

doğrultusunda merkez birliğinin faaliyetlerini yöneten ve birliği temsil eden icra organıdır.
Merkez birliği yönetim kurulu üyeliği şartları
MADDE 65 – (1) Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, nitelikli cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya ka-
çakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Kısıtlı olmamak.
ç) 18 yaşından küçük olmamak.
d) En az ilkokul mezunu olmak.
e) Farklı hayvan türünde başka bir birliğin ya da merkez birliğinin yönetim kurulu üyesi

olmamak.
f) Bakanlık çalışanı olmamak.
(2) Üyelik şartları denetleme kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları hâlde

seçilenler ile seçilme yeterliliklerini sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca
son verilir. Görevleri sona ermesine rağmen merkez birliği adına iş ve işlem yürüten üyeler,
bu iş ve işlemlerden şahsi olarak sorumludur.

(3) Temsil ettikleri birlikteki üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin merkez
birliği yönetim kurulu üyeliği de sona erer.

Merkez birliği yönetim kurulu iş bölümü ve çalışma şekli
MADDE 66 – (1) Merkez birliği yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri ara-

sından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye
seçer ve diğerleri üye olarak görev yapar. Aynı toplantıda yönetim kurulunun yapacağı mutat
toplantı tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek mutat dışı
toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır.

(2) İlk toplantıda biri başkan ve biri üye olmak üzere en az iki kişi, merkez birliğini
temsile ve merkez birliği adına imza atmaya yönetim kurulu kararı ile yetkili kılınır ve bu ka-
rarın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Mü-
dürlüğüne verilir.

(3) Gerektiğinde aynı usule göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kişiler değişti-
rilebilir. Mali konular ile merkez birliğini taahhüt altına alan konularla ilgili olarak merkez bir-
liği adına yapılacak yazışmalarda yönetim kurulu başkanı ve merkez birliğini temsile yetki ve-
rilen yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin imzası gereklidir.
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(4) Yönetim kurulunda görev değişikliği ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ya-
pacağı yazılı müracaatlar, yönetim kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında
görüşülmek üzere gündeme alınır.

(5) Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik hâlinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağ-
lamış kabul edilir. Yönetim kurulunda üyeler vekâlet yolu ile oy kullanamaz.

(6) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybederse boşalan yö-
netim kurulu üyeliklerine denetleme kurulu üyeleri tarafından yönetim kurulu yedek listesinden
yeteri kadar üye çağırılır.

(7) Yönetim kurulu kararları, sayfaları noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra
numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Verilen karara karşı görüşte olanlar veya çekimser
kalanlar, muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.

(8) Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak ayrılan üyenin iş
gördüğü zamana ait sorumluluğu devam eder. Ayrılan üyenin sorumluluğunun öğrenildiği ta-
rihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre bu üyeye karşı denetleme kurulu tarafından taz-
minat davası açılabilir.

(9) Yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine, üye sırasına göre yedek üyelerden
biri geçer.

(10) Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak üyelikten ayrılmaları veya mevcut yedek-
lerin ayrılan üyelerin yerini dolduramaması hâlinde Bakanlık tarafından olağanüstü genel kurul
toplantısı çağrısı yapılarak yeniden yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi sağlanır.

(11) Yenileri seçilinceye kadar eski yönetim kurulu üyelerinin görevleri devam eder.
Görevi son bulan eski yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir
hafta içinde görevini devretmek zorundadır.

(12) Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri; kendi merkez birliklerinin hissedarı oldukları
şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi
olamazlar, personel olarak ya da başka bir şekilde ücretli olarak çalışamazlar.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen merkez birlikle-
rinin yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibarıyla diğer gö-
revlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine
veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra on ikinci fıkra-
daki diğer görevleri edinen merkez birlikleri yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan
edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hüküm-
süzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olan-
ların yerlerine yedekleri çağrılır.

(14) Merkez birliklerinin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri
yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, merkez birlik-
lerinin ve bunların %50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer
teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olamaz, personel olarak ya da başka bir şe-
kilde ücretli olarak çalışamazlar.

(15) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetleme kurulu üyeleri tarafından
araştırılır.

Merkez birliği yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 67 – (1) Merkez birliği yönetim kurulu aşağıda belirtilen görev, yetki ve so-

rumluluklara sahiptir:
a) Kanunda, bu Yönetmelikte ve ana sözleşmede belirtilen görevleri yürütmek üzere

ayda bir defa düzenli toplantı yapmak, gerek duyulması hâlinde toplantı sayısını arttırmak.
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b) Merkez birliği bütçesini hazırlamak, merkez birliğinin her türlü faaliyet ve kayıt iş-
lerini yürütmek.

c) Islah programı ve soy kütüğü faaliyetlerini birliklere uygulatmak ve uygulamayı
takip etmek.

ç) Genel kurulu toplantıya çağırmak, çalışmalarını rapor hâlinde genel kurula sunmak.
d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Genel kurulca verilen görevleri yapmak, sonuç hakkında genel kurula bilgi vermek.
f) Yetiştirici ve personel eğitimlerini yapmak, seminerler düzenlemek, yetiştirme, ba-

kım, besleme, sürü idaresi ve benzeri konularda yayınlar yapmak.
g) En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine du-

yurmak.
ğ) Hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje hazırlama konusunda yardımcı olmak.
h) Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak.
ı) Merkez birliğinde ve birliklerde görev yapacak personelin tayin, atama ve özlük iş-

lerini kapsayan personel çalışma usul ve esaslarını hazırlamak.
i) Mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları, ilgili mevzuata göre yapmak.
j) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve üyelerin

ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yapmak.
k) İhtiyaç duyulan yerlerde merkez birliği şubesi veya irtibat bürosu kurulması konu-

sunu incelemek ve Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bürosu açılması uygun görülenlerin ku-
rulmasını genel kurula teklif etmek.

l) Merkez birliği hizmetlerinin yürütülmesi için kendi içinde birimler kurmak, bunların
faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek.

m) Kanuna, bu Yönetmeliğe, ana sözleşmeye ve iyi niyet esaslarına aykırı olarak alınan
genel kurul kararları aleyhine dava açmak.

n) Genel kurulca uygulanmasına karar verilen Bakanlıkça desteklenecek yatırım pro-
jelerini hazırlatarak Bakanlığın onayına sunmak.

o) Merkez birliğinin aczi hâlinde genel kurulu toplantıya davet ederek gerekli mercilere
haber vermek.

ö) Eski yönetim kurulu üyeleri ile merkez birliği çalışanlarının sonradan tespit edilen
yolsuzluk ve usulsüzlüklerini ilgili mercilere haber vermek.

p) Denetim amacı ile Bakanlığın, denetleme kurulunun veya merkez birliğinin kredi
aldığı kredi kuruluşlarının denetim görevlilerinin talebi hâlinde, merkez birliğine ait her türlü
defter ve belgeleri vermek.

r) Her türlü sigorta hizmetlerini yürütmek veya bunların yürütülmesine yardımcı olmak.
s) Islah programı kapsamında birlik üyelerine ait hayvanlarda/kovanlarda kullanılmak

genetik materyal ve girdi sağlamak.
ş) Üyelik bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlamak ve takip etmek.
t) Bakanlıkça yapılan denetimler sonucunda şartları taşımadıkları hâlde seçildiği veya

seçilme yeterliliğini sonradan kaybettiği anlaşılanların üyeliklerine son vermek.
u) Denetim sonuçlarını Bakanlığa bildirmek şartıyla birliklerin denetlenmesini denet-

leme kurulundan istemek, gerektiğinde Bakanlıktan veya bağımsız denetim kurumlarından de-
netim talebinde bulunmak.

ü) Ana sözleşmede ve bu Yönetmelikte belirlenen diğer görevleri yapmak.
Merkez birliği yönetim kurulunun hukuki sorumlulukları ve ücret
MADDE 68 – (1) Görevini yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul

her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Merkez birliğinin her üyesinin, so-
rumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı saklıdır. Yönetim kurulu aleyhindeki
davalar denetleme kurulunca açılır.
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(2) Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi sorumluluğunu ge-
rektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve birlik ça-
lışanları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorum-
ludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı bu kişiler hakkında yasal yollara başvuru-
lur. Yönetim kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması hâlinde hukuki ba-
kımdan sorumlu olur.

(3) Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında
meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

(4) Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geçme-
mek üzere belirlenen huzur hakkı ve en yüksek devlet memurunun aldığı yolluğun iki katını
geçmemek üzere belirlenen yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

Merkez birliği denetleme kurulu
MADDE 69 – (1) Merkez birliği denetleme kurulu, genel kurul namına birliğin bütün

işlem ve hesaplarını inceler.
(2) Denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinde olması gereken şartlara tabidir.
Merkez birliği denetleme kurulu iş bölümü ve çalışma şekli
MADDE 70 – (1) Denetleme kurulu üyeleri; altı ay ara ile yılda iki defa toplanarak

merkez birliğinin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar, görülen noksan-
lıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve bu raporları denetleme kurulu
raporları dosyasında muhafaza eder, aksaklıkları yönetim kuruluna bildirir.

(2) Denetleme kurulu üyeleri, genel kurul toplantısından önce bilançoyu, yönetim ku-
rulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları
ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlar. Denetleme
kurulu üyeleri, bu raporda yönetim kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtir.

(3) Denetleme kurulu üyeleri çalışma raporlarını ve benzer tekliflerini genel kurula sun-
maya mecburdurlar.

(4) Denetleme kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri
noksanlıkları, Kanuna, bu Yönetmeliğe veya ana sözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu
olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hâllerde genel kurula haber vermekle yükümlü-
dürler.

(5) Denetleme kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılmayan
üyeler kanaatini belirterek raporu imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadır.

(6) Genel kurul toplantısında denetleme kurulu raporu okunmadan bilanço ve ibralar
konusunda karar alınamaz.

Merkez birliği denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 71 – (1) Merkez birliği denetleme kurulu aşağıda belirtilen görev, yetki ve

sorumluluklara sahiptir:
a) Merkez birliğinin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hata-

ların giderilmesi için yönetim kuruluna rapor sunmak, yönetim kurulu gereğini yapmadığında
Bakanlığa bildirmek.

b) Bilançonun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tek Düzen Muhasebe
Sistemi Esaslarına göre hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek.

c) Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu
şartları taşımadıkları hâlde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için
keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek.

ç) Merkez birliği çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını
sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek.
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d) Üç ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin merkez birliği veznesini de-
netlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini
yönetim kurulu başkanına vermek.

e) Merkez birliği üyeleri ve kendileri ile birlik yönetim kurulu üyeleri arasındaki an-
laşmazlıklarla ilgili konuları genel kurul gündemine aldırmak ve yönetim kurulunun genel ku-
rulu doğrudan toplantıya çağırmaması durumunda yönetim kurulundan olağanüstü genel kurul
toplantısı çağrısı yapılmasını talep etmek.

f) Delegelerin genel kurul toplantılarına katılmaları için, bu Yönetmelikte ve ana söz-
leşmede belirtilen gerekli şartları yerine getirip getirmediğini incelemek.

g) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit
edilen yönetim kurulu üyeleri hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını
açmak.

ğ) Yönetim kurulunun talebi doğrultusunda denetim sonuçlarını Bakanlığa bildirmek
şartıyla birlikleri denetlemek.

h) Üyelik başvurusuna olumsuz cevap verilen birliklerin itirazlarını, yapılacak ilk genel
kurul toplantısı gündemine aldırmak.

(2) Denetleme kurulu üyelerinin birinci fıkrada yazılı kontrol yetkileri, genel kurul ka-
rarı ile sınırlandırılamaz. Denetleme kurulu üyeleri ayrıca merkez birliği zararlarını kapatmak
için genel kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar.

Merkez birliği denetleme kurulunun hukuki sorumlulukları ve ücret
MADDE 72 – (1) Denetleme kurulu üyeleri, Kanun, bu Yönetmelik ve ana sözleşme

ile kendilerine yüklenilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan
dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

(2) Denetleme kurulu üyelerine, genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geç-
memek üzere belirlenen huzur hakkı ve en yüksek devlet memurunun aldığı yolluğun iki katını
geçmemek üzere belirlenen yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Denet-
leme kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı ödemeleri, toplantı başına yapılır.

Merkez birliği denetleme kurulu üyeliğinin açılması ve çekilme
MADDE 73 – (1) Denetleme kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden

dolayı görevlerini yapamayacak hâlde bulunması, iflası veya kısıtlılık hâli gibi sebeplerle gö-
revlerinin sona ermesi ya da 65 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlar-
dan dolayı mahkûm olması hâlinde diğer üyeler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev
yapmak üzere boşalan üyenin yerine yedeklerden birini çağırır. Ancak bir üyelik boşaldığında
yerine geçecek yedek üye bulunamazsa genel kurul toplantıya çağırılmadan denetleme kurulu
tarafından merkez birliği delegelerinden bir kişi, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak
üzere çağırılır.

(2) Denetleme kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak toplu çekilme
hâlinde genel kurul, yönetim kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve otuz gün içinde
denetleme kurulunun yeni asıl ve yedek üyelerini seçer.

Merkez birliği denetleme kurulunun inceleme yükümlülüğü
MADDE 74 – (1) Denetleme kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle

uygunluk hâlinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını
ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem
yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile
yükümlü olan merkez birliklerinde ayrıca, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterle-
rinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.
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(2) Yönetim kurulu, birinci fıkra kapsamında inceleme yapılabilmesi için denetleme
kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir; ayrıca denetleme kurulu üyelerinin isteği üzerine
müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği de dâhil istenilen her konu
hakkında da bilgi verir.

(3) Merkez birliği üyeleri, gerekli gördükleri hususlarda denetleme kurulu üyelerinden
yazılı açıklama yapmalarını isteyebilirler.

Genel sekreter
MADDE 75 – (1) Merkez birliği yönetim kurulunca, veteriner fakültesi veya ziraat fa-

kültesi (zootekni) mezunu genel sekreter atanabilir. Genel sekreter yönetim kurulu kararlarını
uygular ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy hakkı yoktur. Merkez birliği yö-
netim ve denetleme kurulu üyeleri merkez birliği genel sekreteri ve çalışanı olamaz.

(2) Genel sekreter, yönetim kurulu tarafından kurulan birimleri yönetir ve çalışmaları
konusunda yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu gerek gördüğünde yeni birimler
kurabilir, bu birimleri kaldırabilir, birimleri birleştirebilir veya genel sekreterin uhdesine vere-
bilir.

(3) Genel sekreter kendisine bağlı birimler ile aşağıdaki görevleri yapar:
a) Birlikler tarafından yürütülen görevlerle ilgili tüm bilgileri toplamak ve değerlen-

dirmek.
b) İlgili mevzuat çerçevesinde damızlık veya pedigri belgelerini düzenlemek, soy kü-

tüğü, ön soy kütüğü ve ıslah programları ile ilgili esasları belirlemek, sergi, müsabaka ve ben-
zeri gösterilerle ilgili kuralları tespit etmek.

c) Bakanlığın belirlediği kriterlere göre türlere ait ıslah programlarını hazırlamak, soy
kütüğünden çıkartılacak hayvanlar hakkında karar vermek, soy kütüğü ile ilgili son gelişmeleri
ve alınacak tedbirleri belirlemek ve bunları yayımlamak.

ç) Ön soy kütüğü, soy kütüğü ve ıslah programları ile ilgili olarak birliklerin faaliyetlere
katılımını belirlemek ve resmî belgeleri muhafaza etmek, ıslah programlarını yürütmek ve
koordine etmek.

d) Birliklerin teknik konularda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.
e) Birlikler tarafından yürütülen hayvan sağlığı programlarının hazırlanmasını sağlamak.
f) Merkez birliğinin ıslah programları kapsamında sağlık ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek.
g) Birliklerin sağlık konusunda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.
ğ) Merkez birliğinin personel, idari ve mali işlerini yürütmek.
h) Birliklerde örnek bir idari ve mali yapının oluşturulması doğrultusunda birlikler ara-

sında koordinasyonu sağlamak.
ı) Birliklerin idari ve mali konularda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yü-

rütmek.
Merkez birliklerinde dışarıya karşı temsil ve imza yetkisi
MADDE 76 – (1) Yönetim kurulu kararıyla, resmî dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü

kişiler nezdinde başkanın temsil yetkisi genel sekretere devredilebilir. Ancak mali konular ile
merkez birliğini taahhüt altına alan konularda, merkez birliği adına yapılacak yazışmalarda yö-
netim kurulu başkanı ve merkez birliğini temsile yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden en
az birisinin imzası gereklidir.

(2) Yönetim kurulu, merkez birliğini temsil niteliğinde olan veya merkez birliğini borç
altına sokan işler dışında, merkez birliği personeline ikinci derecede imza yetkisi verebilir. Ve-
rilen bu yetkilerin kapsamı yönetim kurulunca açıkça belirlenir.

(3) Merkez birliğini temsile yetkili kılınan kimselerin merkez birliği adına yapacakları
işlemlerde bu kişilerin imzaları yalnızca merkez birliği unvanı adına kullanılabilir. Aksi du-
rumda verilen taahhütler merkez birliğini bağlamaz.
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Merkez birliklerinde tescil ve ilan
MADDE 77 – (1) Yönetim kurulu, ilk toplantısında merkez birliğini temsile ve merkez

birliği adına imza atmaya yetkili şahısları tespit eder ve buna dair alınmış kararların noterlikçe
onaylanmış bir suretini, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve-
rerek tescil ve ilan ettirir.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Konular

Hesap yılı
MADDE 78 – (1) Hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar, aralık ayının son günü

biter. Ancak Vergi Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir.
Defter tutma yükümlülüğü
MADDE 79 – (1) Birlik ve merkez birliği, ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak

ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla nitelik ve öneminin
gerektirdiği bütün defterleri tutmaya mecburdur.

Tasdik ettirme ve beyanname verme yükümlülüğü
MADDE 80 – (1) Defterler, yönetim kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce no-

tere tasdik ettirilir.
(2) Birlik ve merkez birliği, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer

defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için her birinin cins ve durumları ile sayfa sayısını
gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce ticaret sicil memu-
runa vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek geri verir.

Birliğin ve merkez birliğinin gelirleri
MADDE 81 – (1) Birliğin ve merkez birliğinin gelirleri şunlardır:
a) Hizmet bedelleri, giriş aidatları ve yıllık aidatlar.
b) Bu Yönetmelikte ve ana sözleşmede belirtilen görev ve amaçlar karşılığı yapılan

hizmetlerden elde edilen gelirler.
c) İşletme ve hayvan tanımlama hizmeti, verim kontrolleri, soy kütüğüne kayıt, suni

tohumlama, embriyo transferi, yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak
ücretler.

ç) Borsa ve benzeri alanlardan elde edilecek gelirler.
d) Yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak komisyonlar.
e) Sigortalama hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
f) Fuar, panayır, kongre, yarışma, sergi, reklam ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ge-

lirler.
g) Tasdik ücreti.
ğ) Yurt içi ve yurt dışı bağışlar ve yardımlar.
h) Eğitim, yayın ve tanıtım gelirleri.
ı) Danışmanlık hizmeti gelirleri.
i) Proje hazırlama hizmeti karşılığı elde edilen gelirler.
j) İthal edilen ve ıslah faaliyetlerinde kullanılacak her türlü genetik materyalin kayıt

sistemine kaydedilmesinde sağlanan gelirler.
k) Damızlık, genetik materyal, koloni, kovan gibi her türlü ürün satışından elde edilen

gelirler.
l) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan sponsorluk desteği gelirleri.
m) Diğer gelirler.
(2) Bakanlıkça destekleme ödemelerinin birlikler aracılığıyla ödenmesi durumunda bu

Yönetmelik çerçevesinde yetiştiricilere teslimi yapılan ıslah amaçlı mallar veya usulüne uygun
sunulmuş hizmet bedelleri dışında, devlet tarafından üye yetiştiricilere ödenmek üzere birliğe
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aktarılan destekleme ödemelerinden her ne ad altında olursa olsun kesinti yapılamaz. Ancak
birliklerin birinci fıkrada belirtilen faaliyetler için yapacağı en yüksek kesinti miktarı ve oranı
ana sözleşmede belirlenebilir. Böyle bir kesinti yapılabilmesi için genel kurulda bu yönde karar
alınması ve üyeden her yıl için yazılı muvafakat alınması gereklidir.

Yıllık gelir gider farkı ve dağıtılması
MADDE 82 – (1) Birliğin hesap dönemi içerisinde yaptığı işlemler sonucunda ortaya

çıkan olumlu veya olumsuz farklar yıllık gelir gider farkını oluşturur. Yıllık gelir gider farkı,
yıllık bilançoya göre belirlenir.

(2) Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa birliklerde olumlu gelir gider farkından
vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki nispetler üze-
rinden bölünür:

a) % 5 Yasal yedek akçe.
b) % 5 Merkez birliği yardım payı.
c) % 10 Sosyal hizmetler payı.
ç) % 5 Kefalet payı.
d) % 75 Yatırım ve geliştirme payı.
(3) Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa merkez birliklerinde olumlu gelir gider

farkından vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki
nispetler üzerinden bölünür:

a) % 5 Yasal yedek akçe.
b) % 75 Yatırım ve geliştirme payı.
c) % 15 Sosyal hizmetler payı.
ç) % 5 Kefalet payı.
(4) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile birlik üyelerine gelir gider olumlu farkları

üzerinden kazanç verilemez.
(5) Bir yıllık çalışma sonucu gelir gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık,

yedek akçelerden veya bunların yeterli olmaması hâlinde ek ödemelerle ya da sağlanacak bağış
ve yardımlarla kapatılır.

Yatırım ve geliştirme payı
MADDE 83 – (1) Yatırım ve geliştirme payı üretim, araştırma ve pazarlama konula-

rında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Merkez birliği birliklerin yatırım ve geliştirme paylarına
katkıda bulunabilir. Merkez birliği yapmış olduğu katkı oranında, birlik genel kurul kararı ile
hak sahibi olabilir.

(2) Yatırım ve geliştirme payının kullanımında veya birlik imkânları ile yapılacak diğer
yatırımlardan yararlanmak için asıl üyelik şartı aranır.

Merkez birliğine yardım payı
MADDE 84 – (1) Merkez birliğine yardım payı olarak ayrılan miktar en geç her yılın

Haziran ayı sonuna kadar merkez birliğine gönderilir.
Sosyal hizmetler payı
MADDE 85 – (1) Sosyal hizmetler payı, birliğin üyeleri ve çalışanlarının sosyal ve

kültürel ihtiyaçları, birlik çalışanları için bireysel emeklilik veya yardımlaşma maksadıyla kul-
lanılır.

Kefalet payı
MADDE 86 – (1) Kefalet payı birlik kanalıyla üyelerine temin edilecek ayni ve nakdî

kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir. Kefalet payı;
a) Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu bağışlardan,
b) Birliğin müspet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payından,
oluşur.
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(2) Birlik, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Birliğin vermiş olduğu
kefaletlerden bir zarar doğmuş ise bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karşılanmasına
çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek şartı ile kefalet
payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir.

Yasal yedek akçe
MADDE 87 – (1) Yıllık faaliyetler sonucu elde edilen olumlu farkın % 5’i, birliğin

aktif toplamının yüzde ellisine ulaşıncaya kadar yasal yedek akçe olarak ayrılır. Ana sözleş-
mede, olumlu farkın % 20’sini geçmemek üzere % 5’ten fazla bir tutarın yedek akçe olarak
ayrılabileceği öngörülebilir.

(2) Yasal yedek akçeler, üyelere dağıtılamaz ve sadece gelir gider olumsuz farklarının
kapatılmasında kullanılabilir.

(3) Genel kurul, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse veya bütün üyelerin
menfaatleri dikkate alındığında, birliğin sürekli gelişimi ve devamlılığı açısından gerekli gö-
rülüyorsa bu Yönetmelikte öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına karar verebilir. Bu
fıkra gereğince karar alınabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip asıl üye tam sayısının
salt çoğunluğunun kabul oyu gerekir. Ana sözleşmede, bu kararların alınması için daha ağır
nitelikli çoğunluk aranması öngörülebilir.

Devletçe yapılacak katkılar
MADDE 88 – (1) Bakanlık birliklere teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, fuar, kongre

ve eğitim konularında gerektiğinde personel ile ayni ve nakdî destek verebilir.
(2) Bakanlık, hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştı-

rılması ile pazarlanması faaliyetlerinde, ön soy kütüğü, soy kütüğü gibi kayıt işlemlerinde ve
belgelendirme konularında birliklerle iş birliği ve birliklere yetki devri yapabilir.

(3) Birlikler, gerektiğinde hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan konularda
Bakanlığa destek verebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağılma

Birliklerin ve merkez birliklerinin dağılma sebepleri
MADDE 89 – (1) Birlikler, aşağıdaki hâllerde il müdürlüğünün onayı ile dağılır:
a) Ana sözleşme gereğince şartların oluşması hâlinde.
b) Genel kurul kararı alınması hâlinde.
c) İflasın açılması hâlinde.
ç) Üst üste üç defa genel kurulun yapılmaması hâlinde.
d) Birlik asıl üye sayısının, yönetim ve denetim kurullarını oluşturacak sayının altına

düşmesi hâlinde.
(2) Birlikler; kuruluş amacına ulaşma imkânının kalmadığının Bakanlıkça tespiti hâ-

linde, Bakanlık ilgili genel müdürlüğünün onayı ile dağılır.
(3) Birlik yönetim kurulunun mevcut olmaması veya oluşturulamaması ya da genel ku-

rulun toplanamaması hâllerinin Bakanlıkça tespit edilmesi hâlinde, durumunu uygun hale ge-
tirmesi için Bakanlık tarafından birliğe üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda durumun düzel-
tilmemesi hallerinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Merkez birliklerinin dağılması birliklerde uygulanan esaslara tabidir. Ancak merkez
birliklerinin dağılma onayı her durumda Bakanlık tarafından verilir.

Tasfiye işlemleri
MADDE 90 – (1) Genel kurulca tasfiye kurulu seçilemediği takdirde tasfiye işlemlerini

yönetim kurulu yapar. Yönetim kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.
Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.
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(2) Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar, ana söz-
leşmede bu husus öngörülmüş olduğu takdirde üyelere eşit oranda dağıtılır.

(3) Tasfiye hâline giren birlik; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar
tüzel kişiliğini korur ve unvanını tasfiye hâlinde ibaresini eklemek suretiyle kullanmaya devam
eder.

(4) Genel kurul kararı ile atanmış olan tasfiye kurulu veya bu görevi yapan yönetim
kurulu üyeleri genel kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri seçilebilir. Bu işlem
tescil ve ilan ettirilir.

(5) Tasfiye kurulu göreve başlar başlamaz birliğin tasfiyesinin başlangıcındaki hâl ve
durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve genel kurulun
onayına sunar. Tasfiye hâlinde genel kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz. Kararlar
oy çokluğu ile verilir.

(6) Tasfiye kurulu, birlik yönetim kurulu ve denetleme kurulunu davet eder, birliğin
mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu bunlarla birlikte düzenler. Bu düzenleme
işi, sözü edilen organ üyelerinden katılmayanlar olsa da yerine getirilir.

(7) Tasfiye kurulu, gerek görürse birlik mallarına değer biçmek için eksperlere başvu-
rabilir. Düzenlenen envanter ile bilanço, tasfiye kurulunun huzurunda birlik yönetim kurulu
tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra tasfiye kurulu, dağılma
hâlinde bulunan birliğin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyar.

(8) Alacaklı oldukları, birlik defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgâhları
bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ya-
pılacak ilanla birliğin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyan etmeye çağrılırlar.
Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Bir-
liğin henüz vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçlarının karşılığı olan para bir-
liğin kurulu olduğu ilde bulunan bir notere verilir.

(9) Tasfiyenin sonucunda evrak ve defterler on yıl saklanmak üzere birliğin kurulu ol-
duğu ilde bulunan bir notere verilir.

(10) Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması
tasfiye kurulu tarafından ilgili ticaret sicil müdürlüğünden talep olunur. Bu talep üzerine sicil-
den çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir.

(11) Tasfiye kurulu üyeleri tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur.
(12) Merkez birliklerinin tasfiye işlemleri birliklerde uygulanan esaslara tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 91 – (1) Birlik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre

kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden aynı koşullarla yararlanır.
(2) Birliklerin kuruluşu, organları, çalışma usul ve esasları ile dağılma ve tasfiyesine

ilişkin olarak Kanun, bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden hazırlanan Ana Sözleşmede
hüküm bulunmayan hâllerde Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetim
MADDE 92 – (1) Birlik ve merkez birliği, Kanun ve bu Yönetmelikle kendilerine ve-

rilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, birlikleri ve
merkez birliklerini idari, mali, hukuki ve teknik yönler ile hayvan sağlığı yönünden Bakanlık
müfettiş ve kontrolörleri ile Kanunun 10/E maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca de-
netimle görevlendirilen personel aracılığıyla denetler. Ayrıca denetim sonuçları Bakanlığa bil-
dirilmek şartıyla merkez birlikleri de kendi denetleme kurulları aracılığıyla üye birliklerini de-
netleyebilir. Merkez birlikleri ve birlikler, denetim sonuçlarına göre Kanun ve bu Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça verilen talimatlara uymak zorundadırlar.
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(2) Yapılan denetimler sonucunda, merkez birliklerinin, birliklerin ve bunların iştirak-

lerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, Bakanlıkça verilen talimatlar ile

hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık, kamu yararı

ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hâllerde ileride telafisi güç

veya imkânsız zararlara yol açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişileri belirli bir süre ile

görevden uzaklaştırabilir veya görevlerine tedbiren son verebilir. Bu durumda Bakanlık, bir

yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için gerekli tedbirleri alır.

(3) Birliklerde ve merkez birliklerinde görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para

ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde

müfettişlere, kontrolörlere, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim

görevlilerine göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri

gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlü oldukları

gibi Bakanlıkça kendilerinden istenilen her türlü bilgi, belge ve kayıtları, tanınan süre içinde

tam olarak vermek zorundadır.

(4) Yönetim kurulu üyeleri ve birlik çalışanları, kendi kusurlarından ileri gelen zarar-

lardan sorumludurlar. Bunlar, suç teşkil eden fiil ve hareketleri ile birliğin para ve malları, bi-

lanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı

kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

(5) Bakanlık, denetleme yetkisi kapsamının dışında, ayrıca ilgili mevzuat hükümlerinin

uygulanmasına yönelik olarak birliklere ve merkez birliklerine istişari görüş bildirebilir.

(6) Birliklere kredi veren kurum ve kuruluşlar, verilen kredilerin gayesine uygun olarak

kullanılıp kullanılmadığını, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından

denetleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 93 – (1) 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah

Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Birlikler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, dokuz

ay içinde; merkez birlikleri ise on iki ay içinde ana sözleşmelerini bu Yönetmelikle belirlenen

usul ve esaslara uyumlu hâle getirmek zorundadırlar. Bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısı

bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen asıl üyeler ile yapılır.

(2) Birlikler ve merkez birlikleri, birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonunda ana söz-

leşmelerini bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyumlu hale getirmemeleri halinde

kendiliğinden dağılmış sayılır.

(3) Birliklerin ve merkez birliklerinin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul

toplantılarında, Kanunda ve bu Yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 94 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 95 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal

kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik
arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak ku-

rum ve kuruluşların belirlenmesi, organik arı yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

maddesi ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri

tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
b) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere

nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı
ailesini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
f) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,
g) İşletme: Arıların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir

tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
ğ) OAKD: Organik Arılı Kovan Desteklemesi,
h) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,
ı) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
i) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
j) Organik Ürün Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol yöntem-

lerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olduğunu
gösteren belgeyi, 

k) Organik Tarım Birimleri (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik
tarım birimlerini,
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l) OTBİS İcmali-1: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 16/5/2016 tarihi

esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden (OTBİS) aktarılan, organik tarım faaliyeti ya-

pan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

m) OTBİS İcmali-2: Organik tarım desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2016 tarihi

esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan

yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri, 

n) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik süreçte

bulunan kovanlarının Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun yetiştirildiğini gös-

teren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,

o) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan

müteşebbislerden arılı kovan yetiştiriciliğinde organik tarım yapan kayıtlı gerçek veya tüzel

kişileri, 

ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya

sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) OAKD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş

kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar;

a) OTBİS’e veri girişlerini yapmak,

b) OAKD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas

kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan arılı

kovanlar için EK-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek ve OTBİS’e kaydetmek,

c) Askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapılacak itirazları değerlendirerek bu

Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmak,

ile sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS

verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Organik arılı kovan desteklemesi
MADDE 6 – (1) Organik arılı kovan desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) OAKD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan,

AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OAKD uy-

gulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 29/8/2016

tarihinden itibaren 7/10/2016 günü mesai saati bitimine kadar EK-1’e uygun OAKD başvuru

dilekçesi, EK-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’te

kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Organik arı yetiştiricileri kayıtlı oldukları

il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine, arı konaklama

belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait

müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’ te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafın-

dan yürütülür. 
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c) OTBİS’ te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda
il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerinin,
(müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağının) asıllarını veya onaylı su-
retlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’ te kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 4/11/2016 tarihine
kadar gönderir.

ç) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de,
OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kont-
rolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte
bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı
üzerinden desteklenir.

d) Organik tarım desteklemesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici
adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’te tanımlı olmalıdır.

e) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, iste-
nen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

f) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi
içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 21/10/2016’dır.

g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.
Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması
MADDE 7 – (1) OAKD ödemesine esas icmal listesi, il müdürlükleri Hayvan Sağlığı

ve Yetiştiriciliği Şubesi ile organik tarım birimlerince ve ilçe müdürlükleri tarafından düzen-
lenir.

(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından OAKD desteklemesine hak kazanan arılı kovanlar
en geç 22/11/2016 tarihine kadar değerlendirmeye alınarak OAKD ödeme İcmal-1’ler (EK-5)
oluşturulur ve askıya çıkartılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin
yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OAKD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri
OAKD için en geç 23/11/2016 tarihine kadar, ilçe merkezinin OAKD İcmal-1’ini ilçe merke-
zinde, köyün/mahallelerin OAKD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe mü-
dürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle OAKD için on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma
tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza
tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki
bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi
bir hak doğurmaz. OTBİS’e kovan sayılarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde ha-
tanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan kovanın eksik kısmı için OAKD ödemesi
yapılmaz. OTBİS’ te kaydı olmayan sertifikalar için destekleme ödemesi yapılmaz. Askı süre-
cinde yapılacak itirazlara yetiştiricilerin, EK-3’te yer alan form ile birlikte il/ilçe müdürlükleri
tarafından düzenlenmiş AKS’den alınan işletme, yetiştirici ve kovan kayıt bilgilerini gösterir
belge ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttir-
mesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e
veri girişini tamamlamak zorundadırlar. OAKD için yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tari-
hinden itibaren on beş gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa
düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar.
Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri
halinde ödenemeyen OAKD için daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve
herhangi bir hak doğurmaz.
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(3) OAKD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe
müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde
yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlen-
dirmeler 30/12/2016 tarihine kadar yapılarak OTBİS’de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince
itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’ten alı-
nan EK-6’daki İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gön-
derilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2 ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İc-
mal-2’si ile OTBİS’ten alınan İcmal-3 uyumu kontrol edilir.

(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-
çelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile AKS’de yapılacak güncel-
lemeler OAKD ödemesine esas teşkil etmez.

(6) Değerlendirme sonucunda OAKD İcmal-1 düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle
ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1 oluşturulamaz ise, durum il
müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular
BÜGEM’e gönderilir.

(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’de gerçeğe aykırılık olması ya da il müdür-
lüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince
bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(8) OAKD İcmal-2’de gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal
eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas
OAKD İcmal-3 (EK-7) BÜGEM’e gönderilir.

Ödeme miktarı
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilere, OAKD ödemesine hak kazanan

arılı kovanlar için 10 TL/kovan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 9 – (1) OAKD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis

edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını
müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OAKD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka
aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara
yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden
Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OAKD ödeme planı, OAKD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bi-
tirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması
ve Bakanlık tarafından OAKD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra
başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şart-

larını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak gerekli tedbirleri alır.
(2) Organik Arılı Kovan yetiştiriciliği yapan işletmelerin denetimleri OTB’lerce yürü-

tülür. OAKD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OAKD müracaatları başla-
dıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce,
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OTB’ler OAKD için örnekleme seçim yöntemiyle en az % 25’e tekabül eden oranda denetim
yapar. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin
sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü
her türlü denetime de tabidir.

(3) OAKD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-

gulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il mü-

dürlükleri OTB’leri yetkilidir.

(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il

müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yetiştiricilerin arıcılık işletmelerinin yerinde

yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı

incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS ve AKS sistemine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi

halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da

verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet

Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görev-

lileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ih-

barları ayrıca değerlendirir.

Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OAKD uygulamasından yararlanamaz;

a) OTBİS’te süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,

b) OAKD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden OTBİS İcmali-1’de

ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayanlar,

c) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi

içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,

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

d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması

durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapma-

yanlar,

e) 6 ncı maddede verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek

OTBİS’te bilgilerini tamamlatmayanlar,

f) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunma-

yanlar,

g) OAKD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe ay-

kırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edenler,

ğ) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 31/12/2016 ta-

rihinden önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

h) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama

kararı verilmiş olanlar,

ı) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan 

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki arılı kovanlar OAKD uygulaması kapsamı dışındadır;

a) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun olmayanlar,
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b) OAKD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilenlerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS

İcmali-2’de kayıtlı olmayan,

c) 6 ncı maddede belirtilen arılı kovanlardan AKS sistemlerine kayıtlı olmayan,

ç) OAKD uygunluk belgesinde bulunmayan,

d) Askı listelerinde arılı kovan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı

süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile

yazılı başvurusu yapılmayanlar,

e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovanlardan yetkilendirilmiş kuru-

luşlara düzelttirilmeyenler,

f) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım

faaliyetinden çıkanlar,

g) Geçiş sürecinde bulunanlar,

ğ) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına (EK-4) göre uygun olmayan arılı kovanlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

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

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

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

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

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

meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme

programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OAKD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve

belgelerden, ayrıca OAKD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile

düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen

yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu

ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 15/7/2015 tarihli ve 29417 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Organik Hayvancılık ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Ödemesi

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/31) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesi hükümlerince yürürlükten kal-

dırılan Tebliğe göre yürütülen iş ve işlemler aynı Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 
Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/106 
Karar No : 2015/203 
Mahkememizin 2014/106 Esas, 2015/203 sayılı kararı ile Mağdur sanık Gülşah 

TORAN hakkında Kasten Yaralama suçundan TCK'nın 86/2, 86/3-a-e, 62 maddeleri uyarınca 
neticeten 3. 740, 00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi uyarınca 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmiş olup, gıyabında verilen karar mağdur 
sanık Gülşah Toran'a tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri gereğince Resmi Gazete'de 
yayınlanmak suretiyle mağdur sanık Gülşah TORAN'a tebliğine ve kararın Resmi Gazete'de 
yayınına müteakip 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 6988 —— • —— 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/74 
Karar No : 2015/751 
Mahkememizin 19/10/2015 tarih ve 2009/74 Esas, 2015/751 Karar sayılı ilamı ile sanık 

IGOR MYKHAİLOV hakkında, 04/04/2009 tarihinde işlediği iddia edilen Eşyayı Gümrük 
İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1. maddesi uyarınca 10 AY HAPİS ve 100,00 TL ADLİ 
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 Sayılı 
Yasanın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, 1 yıl herhangi bir yükümlülük 
yüklenmeksizin denetime tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak ertelenmesine yer 
olmadığına, suça konu malların MÜSADERESİNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile 
hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1500,00 TL vekalet 
ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine karar verilmiştir. 

Kararın sanık Igor MYKHAILOV'un bildirmiş olduğu yurtdışı adresine tebliğe çıkarıldığı 
ancak tebliğinin sağlanamadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince 
Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt 
kâtibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yoluna 
başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 6951 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

REDRESÖR SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/333331 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı adı  : 40 adet Swichmood Redresör Alımı, 24V DC 40A  
3 - İhalenin:  
a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Tarih ve Saati : 19/09/2016 - 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 20,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7669/1-1 
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MAKASLAR İÇİN TOPLAM 8 KALEM EKSİK MALZEME TEMİNİ  
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/335388 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 34200 mm/60 E1 / R300 /1:9/Mn Göbekli/beton 

traversli basit makasların eksik olan ilişik malzeme ve mahal listesinde belirtilen 8 kalem muhtelif 
malzemenin temini işi 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 06.09.2016 tarih saat: 14.30’da 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 06.09.2016 tarih ve saat: 14.30’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 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. 7656/1-1 
—— • —— 

400 GR. ORGANİK HEMŞİN ÇAYI TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
  RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan, 500.000 adet 400 Gr. Organik Hemşin Çayı Teneke Kutu 

%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.09.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 7520/1-1 
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2500 ADET 4 ÇEKMECELİ KARTOTEKS DOLABI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü ihtiyacı 2500 adet 4 çekmeceli kartoteks dolabı, 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 (130.-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, 07/09/2016 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. 

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. 7772/1-1 
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13.500 ADET BİG-BAG TORBA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt Numarası : 2016/330116  

İşin Adı : 13.500 Adet Big-Bag Torba Alımı 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor 

ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. 

Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 721 31 00 – 0 266 721 31 25 

c) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13.500 Adet Big-Bag Torba Alımı 

b) Teslim [yeri / yerleri] : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor 

ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/ 

BALIKESİR 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip Teknik Şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda 

yapılacak olup, 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor 

ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. 

Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR  

b) Tarihi ve saati : 06.09.2016 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

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

belgesini; 

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

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

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

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 
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4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

b) 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 Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel 

karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta 

veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat 

Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak 

zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi 

kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına 

ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya 

posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını 

gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı 

Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

6 - Teklifler 06.09.2016 Salı günü, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv 

İşleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 7670/1-1 
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KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2016/342003 
1 - İdarenin  
a) Adı  : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Adresi  : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
Telefon ve Faks  : Tel: (0312) 540 1000    Faks: (0312) 540 1660 
Elektronik Posta Adresi  : tkisatinalma@tki.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Lamineli Polipropilen 20.000.000 Adet  
b) Teslim Edileceği Yer  : ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı Soma/ 

Manisa 
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun 

yükleniciye tebliğini müteakip işe başlanacak olup, 120 
takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer  : T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu/Ankara 
4 - İhale Tarih ve Saati  : 27/09/2016 - 14:00 
5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 
az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 
120 takvim günü olmalıdır. 

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 
4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabii değildir.  

10 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin VAKIFBANK 
KURUMSAL ŞUBE TR 2500 0150 0158 0072 9329 4080 nolu hesap numarasına yatırılarak, 
dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1660 nolu 
faksa gönderilmesi gerekmektedir.  7768/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL TEMİNİ 4734 SAYILI 
KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) 
  Fax:0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi 
   (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı Havalı Caraskal Temini,  3 Kalem (20 adet) 
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK muayene ve tesellüm ambarı 
  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı 
c) Teslim tarihi : 150 takvim günü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 28/09/2016 Çarşamba saat 15.00 
c) Dosya no : 33-TTK/1508 Caraskal temini 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: Tip-1 caraskal için CE belgesi, Tip 2 ve Tip 3 caraskallar için GRUP-I (metan) 
ortamında kullanıma uygun olduğu belirtilen ATEX Belgesi (AB Uygunluk Beyanı + Akredite 
Kuruluş Belgesi) 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) 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. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 28/09/2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
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 işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7760/1-1 
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DİJİTAL KOORDİNAT OKUYUCU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: DİJİTAL KOORDİNAT OKUYUCU alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/329513 
Dosya no : 1622484 
1 - İDARENİN: 
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 MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dijital koordinat okuyucu: 3 kalem  
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden 

Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ZONGULDAK  
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.  
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08/09/2016 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,  

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, 
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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. CE belgesi  
4.2.2. Teknik şartname cevapları. 
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 08/09/2016 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 hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7658/1-1 
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BASINÇLI HAVLI DİYAFRAMLI SU POMPASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Basınçlı havlı diyaframlı su pompası alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/327910 
Dosya no : 1627483 
1 - İDARENİN: 
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 MALIN:  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı havlı diyaframlı su pompası (20 adet) 
b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarı Zonguldak. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 26.09.2016 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,  

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, 
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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 - Teklif edilen pompanın GRUP-I (metan) ortamında kullanıma uygun olduğu 

belirtilen ATEX Sertifikası (AB Uygunluk Beyanı + Akredite Kuruluş Belgesi)  
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 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26.09.2016 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. 7660/1-1 
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MOTORSUZ REDÜKTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Motorsuz redüktör 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/332712 
Dosya no  : 1626077 
1 - İDARENİN: 
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 MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorsuz redüktör (2 adet) 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08.09.2016 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 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 08.09.2016 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. 7706/1-1 
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KAYNAK MAKİNALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Kaynak makinaları 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/332730 
Dosya no  : 1626485 
1 - İDARENİN: 
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 MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kaynak makinaları (3 kalem) 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08.09.2016 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,  

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, 
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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 08.09.2016 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. 7707/1-1 
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TENTELİ VAGON REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/335739 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60-225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 50 adet tenteli vagon revizyon işçiliği teknik şartnamesine 

göre yaptırılacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 20.09.2016 saat: 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
20.09.2016 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7652/1-1 
————— 

MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2016/335771 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 22 kalem muhtelif demirbaş malzeme teknik şartnameye 

göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 22.09.2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
22.09.2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7653/1-1 
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BOBİN ÖN ŞEKİL VERME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/335740 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
   türü ve miktarı : 1 adet Bobin Ön Şekil Verme Tezgahı, teknik şartnameye 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21/09/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
21/09/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7654/1-1 
————— 

HİDROLİK PRES MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2016/335767 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 1 adet - 250 tonluk Hidrolik Pres Makinası, teknik 

şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21/09/2016 - Saat 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
21/09/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7655/1-1 
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TLM16V185 TİPİ MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

704 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/340614 

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: 704 Adet Piston 

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 Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27.09.2016 günü, 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.100,- 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. 7756/1-1 

—— • —— 
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezinden: 

Tıp Merkezimiz’de çalışan kadın personelin çocuklarının mevzuatlar çerçevesinde bakım 

ve eğitim hizmetinin sağlanması amacıyla 1 (bir) yıl süreli emzirme odası ve yurt/çocuk bakım 

yurdu/kreş/gündüz bakımevi/anaokulu hizmeti işi kapalı zarfla teklif toplama, açık eksiltme 

yöntemi ile ihale edilecektir.  

İsteklilerin tekliflerini 20.09.2016 günü teklif verme saatine kadar Tıp Merkezimiz 9. 

Katta bulunan Evrak kayıt servisine teslim etmeleri gerekmektedir.  

İhale’ye ait şartnameler “Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi Cihadiye Caddesi No. 40 

Küçükyalı/Altıntepe/İstanbul” adresindeki merkezimizde 9. Katta bulunan Satın Alma servisinde 

görülebilir ve 50 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Teklif vermek isteyen firmaların şartname 

alması gerekmektedir. 

Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Bilgi: Lojistik Yönetimi Birimi.   Tel: 0216 489 40 74   Fax: 0216 489 49 86 

 7754/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İŞ YERİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
İnegöl Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz Başkanlığınca Mülkiyeti İdaremize ait Cuma Mahallesi 31 ada 60 nolu 

parselde yapılmak istenen kat karşılığı iş yeri satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 
35.a) Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN; 
A) Adresi : İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sinanbey Mahallesi, 

Nuri Doğrul Caddesi , No: 1 İNEGÖL - BURSA 
B) Telefon ve Faks No : 0 224 715 10 10 - 0 224 713 75 26 
C) E-Posta Adresi : gelir@inegol.bel.tr 
2 - İHALE KONUSU: 
A) Niteliği, Yeri ve Miktarı: Anahtar teslim Kat karşılığı Otopark ve işyeri inşaatının 

yapımına karşılık katlı otoparkın idareye devredilmesi, 2 adet işyerinin kat mülkiyetinin 
Yükleniciye (Müteahhit) verilmesi ve üzerine ihalede teklif edilen bedelin aşağıdaki metrajlar 
çerçevesinde İdareye (İnegöl Belediyesi) ödenmesinden ibarettir. 

 
İNŞAAT ALANI VE KAT İRTİFAKI HESABI 

Katlar 
Kat Mülkiyet Dağılımı Muhammen Bedel 

Bölümler Yüklenici Belediye Arsa Payı   

Zemin Kat (374 m²) 
İşyeri-1 706.00 m² 

 
706 / 5426 

 

Asma Kat (332 m²) 

Zemin Kat (374 m²) 
İşyeri-2 571.00 m² 

 
571 / 5426 

 

Asma Kat (197 m²) 

Zemin Kat, Asma Kat, 

Normal 1-2-3. Kat, 

Teras Kat 

Ticari Otopark Alanları 

Toplamı 

İşyeri-3 
 

4149.00 m² 3280 / 5426 
Değerlendirme 

Dışındadır. 

Toplam   1277.00 m² 4149.00 m² 5426.00 m² 1,964,000.00 TL 

 
B) Yapılacağı Yer : Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi No: 1 

Tapunun Cuma Mahallesi 11 pafta, 31 ada, 60 nolu parseli 
olup Alanı: 1.009,84 m²dir. 

C) İşin Süresi : Sözleşmeye müteakip 365 takvim günüdür. 
D) Şartnamelerin Nerden Alınacağı; İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale 

şartnamesi 1.000,00 TL karşılığında İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü Kira 
serisinden temin edebilirler. 

3 - İhalenin: 
A) Yapılacağı Yer: Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8, İnegöl Belediye Başkanlığı 

Ek Hizmet Binası Meclis Salonu. 
B) Tarih ve Saati: 06.09.2016 Salı günü, saat 11.00’da. 
C) 2886 sayılı kanunun 35.a) Maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ihale edilecektir. 
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D) Muhammen Bedel: 1,964,000.00 TL olup geçici teminat miktarı 58,920.00 TL dir. 
E) Hangi Tarih ve saate kadar nereye verilebileceği; Teklifler 06.09.2016 tarih 10:45’e 

kadar İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü Kira servisine verilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta ile de ihale tarih ve saatinden önce idareye ulaştırılabilir. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler: 
a. İsteklilerin tebligat için “Kanuni ikametgâh” adres beyanı ayrıca irtibat için telefon, 

faks ve elektronik posta adresi. 
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası sicili kayıt belgesi. 
b.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve 

Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2016 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c.3. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 
birinin b1,b2 deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5 - Gerçek kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması 
durumunda tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise, 
Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri. 

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri. 
7 - Bu şartnamede belirtilen (%3) 58,920.00 TL tutarında geçici teminat verilmesi. 
8 - İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile 
yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

9 - İsteklilerin Ortak Girişim olarak başvurmaları halinde Ortak Girişim ortak sayısı üçten 
fazla olamayacaktır. 

10 - İsteklilerin Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı tekliflerini vermesi. 
11 - İstekliler en az 2.500.000,00 TL (İki Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) tutarında 

Bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 
gösterir banka Referans mektubunun aslını veya idarece görüşmüş suretini vereceklerdir. Bu 
mektuplar ilk ilan tarihinden sonra ve bu ihale ile ilgili düzenlenmiş olacak olup talep edilen 
tutarlar toplanmak veya birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de 
sağlanabileceği gibi isteklinin ortak girişim olması halinde istenilen asgari miktar ortaklık oranına 
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

12 - İhale dokümanı İnegöl Belediyesi Emlak ve İstimlak Md. Kira Servisinde ücretsiz 
görülebileceği gibi Teklif Vereceklerin satın alması zorunlu olup, doküman bedeli 1.000,00 TL 
den alındığını gösterir belgenin verilmesi. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 7743/1-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 
Biga Belediye Başkanlığından: 
1 - a) Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 

no.lu parsel üzerinde bulunan, Belediyemiz eski hizmet binasında mevcut 112, 198, 227, 228 ve 
229 no.lu 2.300,89 m2'lik bağımsız bölüm gayrimenkullerin birlikte satışı yapılacaktır. 

b) İlçemiz Hamdibey Mahallesi 383 ada 11 no.lu parselde bulunan 1, 2, 3 ve 4 no.lu 
1.074,00 m2'lik bağımsız bölüm gayrimenkullerin birlikte satışı yapılacaktır. 

2 - Gayrimenkullerin satışına dair İhale 2886 S.D.İ.K.nun 45. ve diğer ilgili maddeleri 
hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 08/09/2016 Perşembe günü Saat: 10.00'da 
başlamak üzere Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Gayrimenkullerin satışına ait İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde 
Belediyemiz Gelir Şefliğinden 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak 
olanların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. 

4 - a) İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 no.lu parsel üzerinde bulunan 
Belediyemiz eski hizmet binasında mevcut 112, 198, 227, 228 ve 229 no.lu bağımsız bölüm 
gayrimenkullerin birlikte muhammen satış bedeli 3.250.000,00 TL olup, ihale geçici teminatı %3 
hesabı ile 97.500,00 TL. dır. 

b) İlçemiz Hamdibey Mahallesi 383 ada 11 no.lu parselin 1, 2, 3 ve 4 no.lu bağımsız 
bölüm gayrimenkullerin birlikte muhammen satış bedeli 2.000.000,00 TL. olup, ihale geçici 
teminatı %3 hesabı ile 60.000,00 TL.dır. 

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler, 
a - İkametgah belgesi, 
b - Nüfus Cüzdan örneği, 
c - Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname, 
d - Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2016 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi), 
e - Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden 

tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, 
f - Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve 

imza sirküleri, 
g - Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu, 
h - Belediyemize ait borcu yoktur yazısı. 
6 - Satış ihalesine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K.nun 5. Maddesinde belirtilen 

şartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca 
istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini 
ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler. 

7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 7705/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı (NİHAT 

KÖMÜRCÜOĞLU VAKFI) 
VAKFEDENLER: Nihat KÖMÜRCÜOĞLU, Serpil KÖMÜRCÜOĞLU, İlker 

KÖMÜRCÜOĞLU, Esin PAMUKCU, Caner KÖMÜRCÜOĞLU, Dilek KÖMÜRCÜOĞLU, 
Hüseyin PAMUKCU, Merve KÖMÜRCÜOĞLU 

VAKFIN İKAMETGAHI: DENİZLİ 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Denizli 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.06.2016 tarihinde tavzih edilerek, 27.05.2016 
tarihinde kesinleşen, 25.02.2016 tarih ve E:2015/1128, K:2016/199 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini sunmak ve aynı 
zamanda sanat yoluyla uluslararası bir ortam oluşturarak ilimizin ve ülkemizin ulusal, kültürel ve 
sanatsal değerlerini tanıtmak ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir… 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 56.000.00.- TL.(EllialtıbinTürklirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim 

Kurulunun ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının enaz yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile 
Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme kararı ile benzer amaçlı 
Denizli’deki bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7749/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 05/08/2016 tarih ve 455 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/08/2016 tarih ve 1654 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Erler Mahallesi imarın 48296 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği” 26/08/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7746/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Kaletepe Mahalleleri muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 

ölçekli imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan 
Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7748/1-1 
—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.07.2016 tarihli toplantısında, Uşak ili nüfusuna 

kayıtlı 23.05.1988 doğumlu İrfan kızı Emine EMRE’nin Polonya’daki “Wyższa Szkola 
Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie”den aldığı diploması ile ilgili 
olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.05.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 
75773 seri numaralı "Pedagoji" alanındaki “Lisans-Yüksek Lisans Birleşik Eğitim Denklik 
Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili 
olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 7721/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin ve Diyarbakır illeri 

dahilinde sahip bulunduğu AR/ÇPA/4494 ve 4495 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının 
sürelerinin ruhsat sahalarında yapılan petrol keşfine istinaden 04.01.2017 tarihinden itibaren 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6/8 inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 19.08.2016 
ve tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14'üncü 
maddesinin 1'inci fıkrası gereğince ilan olunur. 7739/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER 
Sınavı Açan Birim  : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 
Görev Yeri : DHMI (Taşra)  
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: 
- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 25 adet.  
- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 63 adet.  
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.  
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 
26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve 
Derecelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan 
atama ile personel alınacaktır. 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,  
a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak  
c) ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)  

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak.  

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,  
(Bknz.): “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme 

Yönetmeliği” 
e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek, 
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara 

ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve 
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır 
ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.) 

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,  
a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 05/12/2016 tarihi itibariyle, 27 yaşından 

gün almamış olmak, (05/12/1990 ve sonrasında doğmuş olmak.) 
c) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,  
ç) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak,(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.) 
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d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak.  

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek, 
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara 

ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve 
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır 
ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.) 

g) Son başvuru tarihi itibariyle, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya bu puana 
denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda 
belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak.  

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli 

seçme sınavı veya  
- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test 

etmeye yönelik yazılı sınav ve  
- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 

bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi 
özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ:  
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli 
seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile 
atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde 
sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı 
sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen 
adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday 
Başvuru Formu'nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 29/08/2016-30/09/2016 tarihleri 
arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen 
veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu 
olmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular 
kabul edilmeyecektir 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER: 
a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi,  
b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf, 
c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,  
ç) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya ÖSYM Başkanlığı 

tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine 
sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için başvuranlar)  

d) Aday Başvuru Formu.  
e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.  
Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü 

sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir. 
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SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:  
a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi (aslını ibraz 

etmek şartıyla),  
b) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)  
c) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş 

ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna 
dair beyan,  

ç) Adli sicil kaydı beyanı,  
d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,  
e) ICAO Ek-1 Sınıf 3'e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (öncelikle Sınavda başarılı 

olan ilk 60 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 5 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için),  
f) Hizmet belgesi (Sadece Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)  
g) Mal Bildirim Formu (Önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)  
h) Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için)  
ı) Promosyon Beyanı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için)  
SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:  
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı 

tebligat yapılmayacak olup, Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati 
Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı gösteren 
adaylar sözlü sınava; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden 
(www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.  

SINAV KONULARI: 
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda 

belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav 
konularında değişiklik yapılabilir.  

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç 
boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden 
hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.  

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, 
rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 
sorudan oluşur.  

Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış 
anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli 
kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak 
yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.  

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer 
alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının 
yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; 
yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en 
yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda 
yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır. İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle 
geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir 
tarihte alınmayacaktır.  
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BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:  
Başvuru süresi 29/08/2016 tarihinde başlayacak ve 30/09/2016 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki 
gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) 
adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi 
saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir. 

 
DHMİ ASİSTAN VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ 

OLARAK İSİHDAM EDİLECEK ADAYLARIN DAĞILIMI 

ALIM YAPILACAK 

HAVALİMANLARI 
Asistan Hv. Trf. Kontrolörü Stajyer Hv. Trf. Kontrolörü 

 

İstenilen İstenilen 

ADIYAMAN   1 

AĞRI 1 1 

BİNGÖL 1 2 

H. YÜKSEKOVA 2 2 

HATAY   1 

IĞDIR 2 2 

KARS   2 

KASTAMONU   1 

MARDİN   2 

MUŞ   1 

SİİRT 2 1 

SİNOP   1 

SİVAS   1 

S.DEMİREL   2 

Ş.URFA GAP   3 

ŞIRNAK   4 

TEKİRDAĞ ÇORLU   1 

UŞAK   2 

VAN FERİT MELEN 2 3 

GAZİANTEP 
 

4 

ATATÜRK 10 23 

TRABZON 3 1 

ERZURUM 2 2 

TOPLAM 25 63 
 7747/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği 
ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (1) adet ve 
boşalacak olan (1) adet toplam (2) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 

Not: Boşalacak olan (1) adet avukat kadrosuna, kadro boşaldıktan sonra atama 
yapılacaktır. 

UNVANI SINIFI DERECESİ ADET 

AVUKAT AHS 6 2 
 
I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olmamak, 

c. 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

ç. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 
e. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış 

olmak. 
II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Başvuru Formu (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 
3. Üç adet vesikalık fotoğraf 
4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı 
5. Özgeçmiş 
6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği 
7. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair beyan dilekçesi (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir) 

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nca 
da onaylanabilir. 

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması 
gerekmektedir. 

 
III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuru Yeri Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı BARTIN 
0 378 223 50 17 - 18 

Başvuru Tarihi 26.08.2016 - 08.09.2016 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu 
26.09.2016 Saat: 14.00 
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Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 22.08.2016 - 05.09.2016 tarihleri 
arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde 
yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme 
Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi 
Üniversitemizin www.bartin.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır. 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 
alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir 
sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı 
puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar 
Üniversitemiz internet sayfasından www.bartin.edu.tr duyurulacaktır. 

IV - SINAV KONULARI 
a. Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, 

Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza 
Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve 
ilgili mevzuat) 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 
d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 
e. Genel yetenek ve genel kültürü, 
f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer 
bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz 
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 
Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav 
başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR 
1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan 

başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 
yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet 
sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 
itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün 
içinde sonuçlandırılır. 

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 7736/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/102242 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ZİLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ  

İl/İlçe TOKAT/ZİLE 

Adresi 
ŞEYHALİ MAH. ATATÜRK 
CAD. NO: 4 TOKAT/ZİLE 

Tel-Faks 0 (356 ) 317 10 17 - 0(356) 317 84 32  

Posta 
Kodu 

60400 E-Mail zile60@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İBRAHİM ONUR  

Adresi 
MİNAREYİ SAĞIR MAH. 
İSMET İNÖNÜ CAD. NO: 39 
ZİLE/TOKAT 

 

T.C. Kimlik No. 23999388034  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6430036930  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ZİLE ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
VE SANATKARLAR ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 60-41942        196  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(   ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (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. 
 7741/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
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. 

 7764/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 7773/1-1 
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Sayıştay Başkanlığından: 
Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve 

işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar 
hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının 
alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları 
ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya 
kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın 
tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

 
KAMU İDARESİNİN 

ADI 
HESABIN 

YILI 
ADI VE 
SOYADI UNVANI GÖREVİ 

TÜRKİYE 
BİLİMSEL VE 
TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA 

KURUMU 

2014 KADİR 
BÜLBÜL 

BİLGEM İNSAN 
KAYNAKLARI 

BİRİMİ YÖNETİCİSİ 
DİĞER SORUMLU 

İSTANBUL ŞİŞLİ 
BELEDİYESİ 2015 OZAN CANER 

PİRİM MEMUR GERÇEKLEŞTİRME 
GÖREVLİSİ 

İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜLEYMAN 

ÖZDEŞ 
KONTROL 

TEŞKİLATI ÜYESİ DİĞER SORUMLU 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE 
KOORDİNASYON 

AJANSI 
BAŞKANLIĞI 

2015 ELVAN KILIÇ TİKA UZMANI GERÇEKLEŞTİRME 
GÖREVLİSİ 

 7740/1-1 
—— • —— 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Açıklama 

Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Fizyoloji 
Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Fizyoloji Anabilim Dalında 
tıpta uzmanlık yapmış olmak. 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Tıbbi 
Biyokimya 

Anabilim Dalı 
Prof. Dr. 1 

Biyokimya alanında Doktora 
yapmış olmak ve Uzmanlık 
belgesine sahip olmak. 

 
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
* Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Tıp doktoru diploması, Uzmanlık Belgesi, 

Doçentlik Belgesi) 
- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya 
- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa) 7769/1-1 
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 23. 25.ve 26. maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. 

Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr Web adresinde 'Yönetmelik ve 
Yönergeler' başlığı altında ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk 
Fakültesi hariç) adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce 
bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8. Madde 
7. Paragraf"da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. 

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması, 
b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin 

konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programda tamamlamış olması. 
c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve 

ders vermiş olması, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla 
süre geçmemiş olması) 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari 
seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin 
söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir) 

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, 
yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarına ilişkin 
belgelerini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, 
atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın 
dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet 
düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt 
dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "Denklik 
Belgesi" alınması gereklidir). 

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra 
başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha 
yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na 
teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa 
verecektir. 

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan 
kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan 
merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanı sıra, başvuruları kabul edilen 
Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b(2) maddesi 
doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav 
Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Öğretim 
üyesi adaylarının, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, 
Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Son Başvuru Tarihi 09.09.2016’dır. 
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Mühendislik Fakültesi Açıklama 
Prof./ 
Doç. 

Prof./Doç./ 
Yrd. Doç. 

Prof. 
Dr. 

Doç. 
Dr. 

Yrd. 
Doçent 

İnşaat Mühendisliği 
Bölümü 

Hidromekanik   1   

Yapı ve Malzemeleri     1 

Makine Mühendisliği 
Katı Cisimler 

Mekaniği Sonlu 
Elemanlar Analizi    1  

Mimarlık Fakültesi Açıklama 
Prof./ 
Doç. 

Prof./Doç./ 
Yrd. Doç. 

Prof. 
Dr. 

Doç. 
Dr. 

Yrd. 
Doçent 

Mimarlık Bölümü 
Mimarlık (801) Mimari Tasarım   1   

İç Mimarlık Bölümü 
İç Mimarlık (804) 

Mimarlık (801) 

İç Mimari Tasarım 
Mimari Tasarım   1   

Meslek Yüksekokulu Açıklama Prof./ 
Doç. 

Prof./Doç./ 
Yrd. Doç. 

Prof. 
Dr. 

Doç. 
Dr. 

Yrd. 
Doçent 

Dış Ticaret Programı 
Uluslararası Ticaret 

(1186) 

Uluslararası Ticaret, 
Üretim Yönetimi     1 

 7771/1-1 
—— • —— 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili 
mevzuat uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır. 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler; 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde” belirtilen şekilde, dilekçe 

ekinde özgeçmişini, Lisans, Yüksek lisans, Doktora belgelerini noter onaylı suretlerini, Doçentlik 
belgesini (Profesörler için), var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel 
yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalışmalarını, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel 
çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (Profesörler için 6 adet dosya - Yardımcı 
Doçentler için 4 adet dosya) halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik İnsan 
Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. 

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.  
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA 
adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en 
fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir. 

İlan Tarihi : 29.07.2016 
Son Başvuru Tarihi : 12.08.2016 
 

Birimi Bölümü Unvanı Adet Özel Koşullar 

Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Profesör 1 

Mimarlık Bölümünde Doktora yapmış 
ve Mimari Tasarım konularında 
çalışmaları olmak. 

 7752/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı 
olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Çevre Müh. Çevre Bilimleri Profesör 1 1 *1 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Fizik Katı Hal Fiziği Profesör 1 1 *2 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 3 1 *3 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Enerji Sis. Müh. Elektrik Enerj. ve Oto Doçent 3 1 *4 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet  
Rekreasyon  Doçent 3 1 *5 
Spor Yöneticiliği  Doçent 3 1 *6 

 
*1 Çevre biyoteknoloji ve farmasötik giderimi konusunda çalışmış olmak. 
*2 Katı(oksit) yapılar ile mineral kompozitlerin yapısal ve dielektrik özellikleri üzerine 

araştırmalar yapmış olmak. 
*3 Üniversitelerde tam maliyetleme alanında çalışmış olup, doktorasını muhasebe 

alanında yapmış olmak. 
*4 Güç elektroniği yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
*5 Doçentliğini spor bilimleri alanında yapmış olup, sporda psikoloji, toplumsal cinsiyet 

ve şiddet çalışmaları yapmış olmak. 
*6 Spor bilimleri alanında doçentliğini almış olup, ergonomi alanında çalışmış olmak. 
 7744/1-1 



26 Ağustos 2016 – Sayı : 29813 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 
koşuluyla Profesör, Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların 
Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen 
yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 
TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Kardiyoloji Profesör 1 - Girişimsel Kardiyoloji ve Aritmi, Elektrofizyoloji 
alanında çalışmış ve araştırmalar yapmış olmak. 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi Doçent 1 - Robotik Kalp Cerrahisi konusunda çalışmalar 

ve araştırma yapmış olmak. 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Profesör 1 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. 
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Profesör 1 - Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. 

Hemşirelik Doçent 1 - İç Hastalıkları Hemşireliği uzmanı olmak. 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Psikoloji Doçent 1 

- Doçentliğini Deneysel Psikoloji alanında almış 
olmak. 
- Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik testler alanında 
uzmanlaşmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 - Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. 
 
BAŞVURU ADRESİ: 
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 
Tel: 0 216 500 44 44 7742/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23. ve 25. maddelerine 

dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran 
Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari 
şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri 
(Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini 

içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.) 
• Özgeçmiş 
• 2 adet fotoğraf 
• Nüfus cüzdanı sureti 
• Askerlik durum belgesi 
• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 
• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent kadrosuna başvuracaklar için) 
• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 
• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme 

Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer 
alan formata uygun olarak hazırlanmış, yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da 
hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın 
atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans 
çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar 

Yukarıdaki belgeleri içeren Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim 
edeceklerdir. 

NOT: 
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir.  
* Doçentler daimi statüye atanacaktır.  
* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 
duyurulacaktır. 

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik 
Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik 
Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları 
halinde kabul edilecektir. 

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul 
edilmeyecektir. 
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Sıra 

No Unvan Derece Adet Birim Açıklama 

1 Doçent 1 1 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ VE GENETİK 

Doçentliğini biyoloji 

anabilim dalında almış 

olmak ve coleoptera 

sistematiği konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

2 Doçent 1 1 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK 

FAKÜLTESİ/ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ/ÇEVRE 

BİLİMLERİ 

Alglerin tatlı sularda 

kalitatif ve kantitatif olarak 

araştırılması konusunda 

çalışmaları olmak. 

3 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK 

FAKÜLTESİ/İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ/ 

GEOTEKNİK 

Hidroelektrik sistemlerinin 

işletme optimizasyonu 

konusunda çalışma yapmış 

olmak 

4 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK 

FAKÜLTESİ/KİMYA VE 

PROSES MÜHENDİSLİĞİ/ 

PROSES VE REAKTÖR 

TASARIMI 

İleri kontrol yöntemleriyle 

kablosuz sıvı seviye 

kontrolü alanında çalışma 

yapmış olmak. 

5 
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU/MUHASEBE 

VE VERGİ/MUHASEBE VE 

VERGİ UYGULAMALARI PR. 

Fen ve Matematik 

entegrasyonu ve üstün 

yetenekli öğrencilerin 

eleştirel düşünme ve 

bilimsel süreç becerileri 

konusunda çalışması olmak 

6 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE 

BİTKİLERİ/SEBZE YETİŞTİRME 

VE ISLAHI 

Tıbbi mantar çeşitlerinin 

moleküler karakterizasyonu 

ve yetiştiriciliği konusunda 

çalışmaları olmak. 

 7745/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.  

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adayların; 
özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, 
Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten 
Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve 
bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet 
CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 
haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik 
Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu 
kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

3 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi 
Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan 
veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.  

ADRES: 
Nişantaşı Üniversitesi  
Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10 
 

BİRİM 
BÖLÜM / 

PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

Mühendislik 
Mimarlık 
Fakültesi 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 
Bölümü 

Prof. 1 
Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans 
mezunu olmak, doçentliğini de 
aynı alandan almış olmak.  

 7765/1-1 —— • —— 
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 
Başvuru Dilekçesi, 
Özgeçmişi, 
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım, 
Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Mühendislik 
Elektrik - 
Elektronik 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Görüntü, Video, 3-boyutlu grafik kodlama ve 
sıkıştırma. Dalgacık gösterimi ve uzaktan 
algılama konularında uzman olmak 

 
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 7715/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6741 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
— Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Recai AKYEL’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/85)
— Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in Seçilmesine Dair

Karar (No: 2016/86)

ATAMA KARARLARI
2016/9078 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
2016/9122 Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Tuta’nın

Merkeze Atanması Hakkında Karar 
— Millî Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama

Kararları

KADRO ARTIRILMASI KARARI
— Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı Kadrosunun Dörtten Beşe Çıkartılması

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
2016/9123 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında

Yönetmelik
— Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ
— Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/34)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/5/2016 Tarihli ve 2013/2941 Başvuru Numaralı Kararı 

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

Günlük Değerleri


