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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2017/9814

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

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

                  N. AĞBAL                                    F. B. SAYAN KAYA                           A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    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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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/9839

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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 : 2017/9840

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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 : 2017/9846

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

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

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 24 Şubat 2017 – Sayı : 29989



24 Şubat 2017 – Sayı : 29989                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Karar Sayısı : 2017/9901

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

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

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/2

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/957

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/941

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                              Akif Çağatay KILIÇ
                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/942

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                              Akif Çağatay KILIÇ
                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/88

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/95

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/96

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/378

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/49

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/51

23/02/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2017/9895

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını,

gıda satışında adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz önünde

bulundurarak; işlem yardımcıları olarak kullanılan enzimler de dâhil olmak üzere;

a) İzin verilmiş gıda enzimlerinin yer aldığı Listenin oluşturulmasına,

b) Gıdalarda kullanılan gıda enzimlerinin kullanım koşullarına,

c) Bu şekilde satılan gıda enzimlerinin etiketleme kurallarına,

ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede tanımı yapılan gıda enzimlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, gıda enzimlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler saklı kalmak

koşuluyla;

a) Özel gıdalardaki gıda enzimlerini,

b) Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki amaçlar için kullanılan gıda enzimlerini

kapsar.

(3) Bu Yönetmelik 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan gıda katkı maddeleri

ile işlem yardımcılarının üretiminde kullanılan gıda enzimlerini kapsamaz.

(4) Bu Yönetmelik gıdaların üretiminde geleneksel olarak kullanılan ve özellikle enzim

üretimine yönelik olarak kullanılmasa bile kendiliğinden enzim üretebilen mikrobiyal kültürleri

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23, 24 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü

maddesinde ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde

yer alan tanımlara ilave olarak; bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Gıda enzimi: Bitkilerden, hayvanlardan veya mikroorganizmalardan elde edilen veya

özel bir biyokimyasal reaksiyonu katalize edebilen bir veya birden fazla enzim içeren ve mik-

roorganizmalardan elde edilen ürün ya da üretim, işleme, hazırlama, muamele, ambalajlama,

taşıma veya depolama gibi aşamaların herhangi birinde teknolojik bir amaç doğrultusunda gı-

daya eklenen, çeşitli mikroorganizmalar kullanılarak fermantasyon işlemi ile elde edilmiş bir

ürünü de içeren ürünlerden elde edilen ürünü, 
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c) Gıda enzim preparatı: Gıda enzimlerinin depolama, satış, standardizasyon, seyreltme

veya çözünmesini kolaylaştırmak amacıyla, gıda katkı maddeleri ve/veya diğer gıda bileşenleri

gibi maddelerin içine ilave edildiği bir veya daha fazla gıda enziminden oluşan formülasyonu, 

ç) IUBMB: Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliğini,

d) Liste: Bakanlıkça oluşturulacak gıda enzimleri listesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Verilen Gıda Enzimlerinin Listesi

Gıda enzimlerinin listesi

MADDE 5 – (1) Listenin oluşturulması ve güncellenmesi işlemi Genel Müdürlükçe

resen veya bir gıda işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini temsil eden bir kuruluş tarafından

yapılan başvuru üzerine, 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak

İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda yapılır. 

(2) Bir gıda enzimi, 6 ncı maddede belirtilen koşullara uygun ise; Türk Gıda Kodeksi

Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü

Hakkında Yönetmelik gereğince Listeye dâhil edilebilir.

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özellikler ve kullanım koşullarını sağ-

lamak koşuluyla sadece Listede yer alan gıda enzimleri, piyasaya arz edilebilir ve gıdalarda

kullanılabilir.

(4) Listede yer alacak gıda enzimleri, olduğu haliyle piyasaya arz edilir ve bu Listede

belirtilen koşullar altında gıdalarda kullanılır.

Gıda enzimlerinin Listeye dâhil edilmesine ilişkin genel koşullar

MADDE 6 – (1) Gıda enzimleri;

a) Mevcut bilimsel kanıtlara dayalı olarak enzimin önerilen kullanım miktarı tüketici

sağlığı açısından güvenilirlik riski doğurmuyorsa, 

b) Makul teknolojik bir ihtiyaç nedeniyle kullanılıyorsa,

c) Kullanılan bileşenlerin yapısı, tazeliği, kalitesi, ürünün veya üretim sürecinin doğal-

lığı veya ürünün besin kalitesi de dâhil olmak üzere kullanımı tüketiciyi yanıltmıyorsa,

ç) İlgili diğer mevzuat kurallarını sağlıyorsa,

Listede yer alabilir.

Listenin içeriği 

MADDE 7 – (1) Listede yer alan gıda enzimlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlara

yer verilir:

a) Gıda enziminin adı,

b) Gıda enziminin kaynağı, saflık kriterleri ve diğer gerekli bilgileri içeren spesifikas-

yonu,

c) Gıda enziminin eklenebileceği gıdalar,

ç) Gıda enziminin hangi koşullar altında kullanılabileceği (Gerekli hallerde, gıda enzimi

için kullanım miktarına ilişkin bir maksimum sayısal değer belirlenmez. Bu durumda, gıda en-

zimi belirlenmemiş miktar (Quantum Satis ‒ QS) prensibine göre kullanılır.),
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d) Gerekli görüldüğü durumlarda, gıda enziminin doğrudan son tüketiciye satışında kı-

sıtlamaların olup olmadığı,

e) Gerekli görüldüğü durumlarda, gıdanın fiziksel durumu veya tabi tutulduğu özel iş-

lemler hakkında son tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla üretiminde gıda enzim-

leri kullanılan gıdanın etiketlenmesine ilişkin özel gereklilikler.

Gıda/gıda enziminin değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Bir gıda enziminin 4 üncü maddede ifade edilen gıda enzimi tanımını

karşılayıp karşılamadığına ve belirli bir gıdanın, Listedeki gıda kategorisine ait olup olmadığına

Bakanlıkça karar verilir.

Gıda enzimi ve/veya gıda enzim preparatının yasaklanması 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu olmayan gıda enzimi/gıda enzim

preparatı veya bu gıda enzimini/gıda enzim preparatını içeren herhangi bir gıda piyasaya arz

edilemez.

(2) Domuz kaynaklı bir gıda enzimi/gıda enzim preparatı, gıdalarda kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etiketleme

Son tüketiciye sunulmayacak gıda enzimleri ve gıda enzim preparatlarının

etiketlenmesi

MADDE 10 – (1) Tek başına veya birbirleriyle veya 26/1/2017 tarihli ve 29960 mü-

kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri

Bilgilendirme Yönetmeliğinde tanımlanan gıda bileşenleri ile karışım halinde satılması halinde,

son tüketiciye sunulmayacak gıda enzimlerinin etiketinde, 11 inci maddede yer alan bilgiler

kolayca görülebilir, açıkça okunabilir ve silinmez bir şekilde yer almak zorundadır.

(2) 11 inci maddede yer alan bilgiler Türkçe olmak zorundadır. Türkçe ile birlikte diğer

yabancı resmî diller de kullanılabilir. 

Son tüketiciye sunulmayacak gıda enzimlerine ve gıda enzim preparatlarına yönelik

genel etiketleme kuralları

MADDE 11 – (1) Son tüketiciye sunulmayacak gıda enzimlerinin ve gıda enzim pre-

paratlarının tek başına veya birbirleriyle ve/veya diğer gıda bileşenleriyle karışım halinde sa-

tılması halinde, ambalaj veya kaplarının üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Her bir gıda enziminin Listede geçen adı veya her bir gıda enziminin adını içeren

bir satış tarifnamesi, isminin bulunmadığı durumlarda, IUBMB terimler dizininde belirtilen

kabul görmüş ismi,

b) “Gıdada kullanım içindir” veya “Gıdada kullanımı sınırlıdır” ifadesi veya gıda en-

ziminin ve gıda enzim preparatlarının kullanımının amaçlandığı gıdayı belirten ifade,

c) Gerekli olduğu durumlarda özel depolama veya kullanım koşulları,

ç) Parti işareti veya numarası,

d) Kullanım talimatının eksikliğinde, gıda enziminin uygun bir şekilde kullanımı müm-

kün olmayacaksa; gıda enziminin kullanım talimatı,

e) Üretici veya ambalaj yapan veya ithalatçı veya dağıtıcı firmanın adı veya ticari un-

vanı ve adresi,
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f) Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan her bir enzim veya enzim grubunun gıdada bu-

lunabilecek en yüksek miktarını belirten bir ifade ve/veya alıcının bu Yönetmelik veya ilgili

diğer mevzuata uyabilmesini sağlayacak açık ve kolay anlaşılabilir uygun bir bilgi; şayet aynı

fonksiyonu gösteren enzim grubunun tek başına veya birlikte kullanımında aynı kullanım limiti

uygulanıyorsa, basit bir gösterimle bileşimin yüzdeleri verilerek; sayısal olarak ya da belirlen-

memiş miktar (Quantum Satis-QS) prensibine göre kullanılması gereken limit,

g) Net miktar,

ğ) Gıda enziminin/enzimlerinin aktivitesi,

h) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi, 

ı) Gerektiğinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yö-

netmeliğinin Ek-1’inde yer alan alerjen bileşenler veya alerjen işlem yardımcılarına ilişkin

bilgi. 

(2) Gıda enzimlerinin ve/veya gıda enzim preparatlarının birbirleriyle ve/veya diğer gı-

da bileşenleri ile karıştırılmış olarak birlikte satılmaları halinde, ambalaj veya kaplarının üze-

rinde bütün bileşenlerin ağırlıkça yüzdeleri azalan sırada yazılır.

(3) Gıda enzim preparatlarının ambalajı veya kaplarının üzerinde bütün bileşenlerin

ağırlıkça yüzdeleri azalan sırada yazılır.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına istisna olarak; “Perakende satış

için değildir” ifadesinin son tüketiciye sunulmayacak gıda enzimlerinin kap veya ambalajında

kolayca görülebilen bir yerde bulunması şartıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f)

bentlerinde ve ikinci ve üçüncü fıkralarında istenilen bilgilerin sadece sevkiyatla birlikte veya

sevkiyat öncesindeki ilgili dokümanlarda yer alması yeterlidir.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına istisna olarak; gıda enzimleri ve

gıda enzim preparatlarının tankerlerle temin edilmesi durumunda; istenilen tüm bilgilerin, sa-

dece sevkiyata eşlik eden ilgili dokümanlarda yer alması yeterlidir.

Son tüketiciye sunulacak gıda enzimleri ve gıda enzim preparatlarının etiketlenmesi

MADDE 12 – (1) Tek başlarına veya birbirleriyle ve/veya diğer gıda bileşenleriyle ka-

rıştırılarak son tüketiciye sunulması amaçlanan gıda enzimlerinin ve gıda enzim preparatlarının

ambalajlarında, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetme-

liğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki bilgiler de yer alır:

a) Her bir gıda enziminin Listede geçen adı veya her bir gıda enziminin adını içeren

bir satış tarifnamesi, isminin bulunmadığı durumlarda, IUBMB terimler dizininde belirtilen

kabul görmüş ismi,

b) “Gıdada kullanım içindir” veya “Gıdada kullanımı sınırlıdır” ifadesi veya gıda en-

ziminin kullanımının amaçlandığı gıdayı belirten ifade.

(2) Birinci fıkrada yer alan bilgiler için, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüke-

ticileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uygulanır.

Diğer etiketleme kuralları

MADDE 13 – (1) 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelere istisna olarak, ağırlıklar ve öl-

çüler ile ilgili olan veya tehlikeli maddelerin ve preparatların sunumu, sınıflandırılması, am-

balajlanması ve etiketlenmesi veya bu maddelerin ve preparatların taşınması için bu Yönetmelik

hükümleri ile birlikte yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilendirme zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Bir gıda enziminin üreticisi, ithalatçısı veya kullanıcısı, bu enzimin

güvenilirlik değerlendirmelerini etkileyecek yeni bilimsel veya teknik bir bilgiye ulaştığında,
Bakanlığı derhal bilgilendirmek zorundadır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında hâlihazırda izin verilen ve Bakanlığın yaptığı risk de-
ğerlendirmesinde kullanılandan önemli ölçüde farklı başlangıç materyalleri kullanılarak veya
üretim yöntemlerinden yararlanılarak hazırlanan gıda enzimlerine yönelik olarak, üretici, it-
halatçı veya kullanıcı, gıda enzimini piyasaya arz etmeden önce, değiştirilen üretim yöntemine
veya Bakanlık tarafından sağlanacak özelliklere ilişkin olarak gıda enziminin değerlendirilmesi
için gerekli verileri Bakanlığa sunar.

(3) Bir gıda enziminin üreticisi, ithalatçısı veya kullanıcısı, Bakanlığın talebi üzerine,
o enzimin gerçek kullanımı hakkında bilgi vermek zorundadır. 

İdari yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, Gıda Enzimlerine İlişkin ve 83/417/AET sayılı Konsey

Direktifini, (AT) 1493/1999 sayılı Konsey Tüzüğünü, 2000/13/AT sayılı Direktifi, 2001/112/AT
sayılı Konsey Direktifini ve (AT) 258/97 sayılı Tüzüğü değiştiren 16 Aralık 2008 tarihli ve
(AT) 1332/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği
mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında bah-

sedilen izin prosedürü, Liste oluşturulduktan sonra bu Listede yer almayan gıda enzimleri için
yapılacak başvurulara uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/ve-
ya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen gıda enzimleri için, Liste oluşturuluncaya kadar bu Yö-
netmelik hükümlerine uygunluk aranmaz. Ancak  Liste oluşturulduktan sonra, bu Listede yer
almayan her gıda enzimi için Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve
Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
izin alınması zorunludur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ithal edilen ve/veya üretilen ve/ve-
ya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen gıda enzimleri için, Liste oluşturulana kadar 29/12/2011
tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yö-
netmeliğinin 10 uncu maddesi ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre
uygulama yapılır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE 

GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN 
PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan sağlığının, tüketici hakları-

nın korunmasını da göz önünde bulundurarak; 
a) Gıdalarda kullanılan gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri, gıda aroma vericileri, gıda

aroma vericilerinin kaynak materyalleri ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerine yö-
nelik risk değerlendirme prosedürü ve bu kapsamdaki başvurulara ilişkin usul ve esasları, 

b) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan
Gıda Bileşenleri Yönetmeliği ve  24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî  Gazete’de yayımla-
nan Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği kapsamında gıdalarda kullanımına izin
verilen maddelerin listelerinin güncellenmesine ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamındaki gıda katkı mad-

delerini,
b) Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bile-

şenleri Yönetmeliği kapsamındaki tütsü aroma vericileri hariç olmak üzere; gıda aroma veri-
cileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ve gıda aroma vericilerinin ve aroma verme
özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kaynak materyallerini,

c) Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği kapsamındaki gıda enzimlerini,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23, 24 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Türk Gıda

Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği ve
Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliğindeki tanımlara ilave olarak; bu Yönetmelikte
geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Bilimsel görüş: Gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri ve gıda aroma vericilerinin risk

değerlendirmesi ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarafından hazırlanan ayrıntılı bilimsel do-
kümanı,

c) Bilimsel Komisyon: Gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri ve gıda aroma vericilerinin
risk değerlendirmesini yapmak üzere, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî  Gazete’de ya-
yımlanan Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan bilimsel komisyonu,

ç)  ELINCS numarası: Avrupa Onaylı Kimyasal Maddeler Listesinde yer alan numarayı,
d) Enzim Komisyon Numarası: Katalizledikleri kimyasal reaksiyona göre enzimleri

numaralandırma sisteminde, her enzime Enzim Komisyonu tarafından verilen sistematik kod
numarasını,
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e) FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünü, 
f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
g) IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından oluşturulan kim-

yasal bileşiklerin adlandırılmasında ve kimya bilimini tanımlamakta kullanılan sistemi,
ğ) İlgili gıda mevzuatı: Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Türk

Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği
veya Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliğini,

h) JECFA numarası: Gıda Katkıları FAO / WHO Ortak Uzmanlar Komitesi tarafından
verilen numarayı,

ı) Liste: İlgili gıda mevzuatı hükümleri çerçevesinde piyasaya arz edilmek üzere izin
verilmiş olan maddelerden oluşan listeyi,

i) Madde: Gıda katkı maddelerini, gıda enzimlerini, gıda aroma vericilerini, gıda aroma
vericilerinin kaynak materyallerini ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini,

j) Ortak prosedür: Gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri, gıda aroma vericileri, gıda aro-
ma vericilerinin kaynak materyalleri ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin de-
ğerlendirilmesi ve bu maddelerin gıdalarda kullanımına izin verilmesine ilişkin prosedürü,

k) Sağlık bazlı kılavuz değer: Maddelerin güvenilir tüketimi ile ilgili olarak; mevcut
güvenilirlik verilerini, bu verilerdeki belirsizlikleri ve muhtemel tüketim süresini dikkate alarak
belirlenen kılavuz değeri,

l) WHO: Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünü,
m) Yeterli Güvenilirlik Varsayımı Statüsü: Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından

herhangi bir güvenilirlik endişesi bulunmadığını gösteren bir değerlendirmeye dayanılarak se-
çilmiş mikroorganizma gruplarına verilen güvenilirlik statüsünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gıdalarda Kullanımına İzin Verilen Madde Listeleri ve Güncellenmesi

Madde listeleri
MADDE 5 – (1) İlgili gıda mevzuatı hükümleri ve talep edildiği durumda Bilimsel Ko-

misyonun görüşü çerçevesinde, piyasaya arz edilmek üzere gıdalarda kullanımına izin verilen
maddeler, Genel Müdürlük tarafından 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre karara bağlanır
ve ilgili gıda mevzuatında belirlenmiş olan listeye dâhil edilerek güncellenir.

(2) Madde listelerindeki güncellemeler kapsamında;
a) Listeye yeni bir madde eklenebilir,
b) Listeden bir madde çıkarılabilir,
c) Listede yer alan bir maddenin listede bulunması ile ilgili koşullar, spesifikasyonlar

veya kısıtlamalar değiştirilebilir, çıkarılabilir ya da eklenebilir. 
Madde listelerinin güncellenmesi 
MADDE 6 ‒ (1) Madde listelerinin güncellenmesi işlemi, Genel Müdürlükçe resen ve-

ya bir gıda işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini temsil eden bir kuruluş tarafından yapılan
başvuru üzerine başlatılabilir.

(2) Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin güncellemelerde
ve listeden bir maddenin çıkarılmasında veya bir maddenin listede bulunmasına ilişkin koşullar,
spesifikasyonlar veya kısıtlamaların güncellemesinde Genel Müdürlüğün bilimsel görüş talep
etmesi gerekmez. Bu güncellemeler, bu Yönetmeliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerindeki
hükümler dikkate alınmaksızın Genel Müdürlük tarafından dokuz aylık süre içinde yapılabilir.
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(3) Listelerin güncellenmesi amacı ile bir gıda işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini
temsil eden bir kuruluş tarafından yapılan başvuruda, risk değerlendirmesine ihtiyaç duyulması
halinde, bu Yönetmeliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların İçeriği ve Hazırlanması

Madde listelerinin güncellenmesine ilişkin başvurular 
MADDE 7 ‒ (1) Başvurular, Genel Müdürlüğe yapılır. Başvurular hazırlanırken bu

Yönetmelik hükümlerinin yanı sıra, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanmış olması
kaydıyla başvurulara ilişkin kılavuzlar da esas alınır.

Başvuruların içeriği 
MADDE 8 ‒ (1) Bir gıda işletmecisi veya ilgili gıda işletmecilerini temsil eden bir ku-

ruluş tarafından yapılan başvurular aşağıdaki belgeleri içerir:
a) EK-1, EK-2 ve EK-3’te yer alan örneklere göre hazırlanmış dilekçe,
b) Başvuru dosyası,
c) Talebe konu olan maddenin ilgili gıda mevzuatına uygun olduğuna dair gerekçeli bir

açıklamayı da içeren başvuru dosyasının özeti.
(2) Başvuru dosyası aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Aşağıda belirtilen idari bilgiler,
1) Başvuru sahibi olan gıda işletmecisi veya kuruluşun adı, adresi ve diğer iletişim bil-

gileri,
2) Başvuruya konu maddenin üreticisi, başvuru sahibinden farklı ise; ilgili maddenin

üreticisinin adı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
3) Başvuru sahibi adına Genel Müdürlük ile doğrudan iletişime geçmek üzere yetki-

lendirilmiş olan sorumlu kişinin adı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
4) Başvuru dosyasının sunulma tarihi,
5) Başvuru konusu,
6) Varsa IUPAC adlandırmasındaki kimyasal adı,
7) Varsa gıda katkı maddesinin mevcut mevzuatta tanımlanan E kodu,
8) Varsa benzer izin verilmiş gıda enzimlerine bir referans/atıf,
9) Varsa gıda aroma vericisinin mevcut mevzuatta tanımlanan FL numarası,
10) Başvuru dosyasının içindekiler listesi,
11) Dokümanlar ve diğer ayrıntılı bilgilerin listesi, (Başvuru sahibi başvuruya destek

olarak sunulan dokümanların ciltlerinin başlık ve sayılarını tanımlayıp, başvuru dosyasında
cilt ve sayfalara atıf yapılan detaylı dizin hazırlar.)

12) 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak, başvuru dosyasının gizli olarak işleme
alınması istenen bölümleri. 

b) 9 uncu, 10 uncu, 12 nci ve 14 üncü maddelerde belirtilen risk değerlendirmesi için
gerekli olan bilgiler,

c) 11 inci, 13 üncü ve 15 inci maddelerde belirtilen risk yönetimi için gerekli olan bil-
giler.

(3) Hâlihazırda kullanımına izin verilmiş olan maddenin kullanım koşullarında gerçek-
leştirilmek istenen bir değişiklik için yapılacak başvurularda, 9 ila 15 inci maddelerde bahse-
dilen tüm bilgiler gerekmeyebilir. Başvuru sahibi, önerilen değişikliklerin mevcut risk değer-
lendirmesinin sonuçlarının etkilenmesine neden olmayacağına dair doğrulanabilir bir gerekçe
sunar.

(4) Hâlihazırda kullanımına izin verilmiş olan maddenin spesifikasyonlarında yapılacak
bir değişikliğe ilişkin başvurularda;
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a) Sunulan veriler, talebin gerekçelendirilmesi ve spesifikasyondaki değişiklikler ile sı-
nırlandırılabilir.

b) Başvuru sahibi, önerilen değişikliklerin mevcut risk değerlendirmesinin sonuçlarının
etkilenmesine neden olmayacağına dair doğrulanabilir bir gerekçe sunar.

Risk değerlendirmesi için gerekli olan bilgilere ilişkin genel hükümler
MADDE 9 – (1) Bir maddenin güvenilirlik değerlendirmesi amacıyla sunulan bir baş-

vuru dosyası, bu maddenin geniş kapsamlı risk değerlendirmesine imkân verecek ve bu mad-
denin ilgili gıda mevzuatı kapsamında tüketiciler için bir güvenilirlik sorunu teşkil etmediğinin
doğrulanmasını mümkün kılacak içerikte hazırlanır.

(2) Başvuru dosyaları, atıf yapılan tüm kaynakların yayımlanmış tam metni veya ya-
yımlanmamış çalışmaların aslına uygun kopyalarının tam metni de dâhil olmak üzere risk de-
ğerlendirmesi amacına yönelik tüm mevcut verileri içerir. 

(3) Başvuru sahibi, başvurunun yapıldığı tarihte Genel Müdürlüğün internet sayfasında
yayımlanmış olan başvurulara ilişkin en güncel kılavuzları dikkate alır.

(4) Literatür tarama yöntemleri ve taramanın ayrıntılı bir çıktısı da dâhil olmak üzere,
veriler toplanırken takip edilen prosedüre ilişkin bilgi verilir. Literatür tarama yöntemleri; ya-
pılan varsayımlar, kullanılan anahtar kelimeler, kullanılan veri tabanları, kapsanan zaman ara-
lığı, sınırlama kriterleri ve benzeri bilgileri içerir.

(5) Güvenilirlik değerlendirme yöntemi ve buna karşılık gelen analiz yöntemi tanımla-
nır. Spesifik çalışmalar ve/veya bilgilerin dâhil edilme ve hariç tutulma gerekçeleri belirtilir.

(6) Genel Müdürlüğün talep etmesi durumunda, yayınlanmamış çalışmaların ve uygun
hallerde yayınlanmış çalışmaların her bir ham verisi ve incelemelerin ayrı ayrı sonuçları sağ-
lanır.

(7) Her bir biyolojik ve toksikolojik çalışma için, test materyalinin önerilen veya mevcut
spesifikasyonlara uyup uymadığı açıklanır. Test materyalinin bu spesifikasyonlardan farklı ol-
ması durumunda, başvuru sahibi, söz konusu verilerin değerlendirilmekte olan maddeye uygun
olduğunu kanıtlar. Toksikolojik çalışmalar, uluslararası kabul görmüş gerekliliklere uygun ola-
rak yürütülür. Başvuru sahibi, söz konusu gerekliliklerin yerine getirildiğini göstermek için
kanıt sunar. Standart protokollere göre yürütülmeyen araştırmalar için, verilerin yorumlanması
ve risk değerlendirmesine uygunluklarının doğrulanması konusunda bilgi sunulur.  

(8) Başvuru sahibi, söz konusu maddenin önerilen kullanımının güvenilirliği hakkında,
dosyada sunduğu belgeler ışığında genel bir değerlendirme yapar. İnsanların bilinen veya muh-
temel maruz kalması dikkate alınarak, insan sağlığı için olası riskin genel değerlendirmesi ya-
pılır. 

Gıda katkı maddelerinin risk değerlendirmesi için gerekli spesifik veriler
MADDE 10 ‒ (1) Bir başvuru dosyasında, gıda katkı maddeleri için 9 uncu maddede

belirtilen genel bilgilere ilave olarak aşağıdaki bilgiler sunulur:
a) Önerilen spesifikasyonlar ve analitik veriler dâhil olmak üzere gıda katkı maddesinin

kimliği ve tanımlaması,
b) Uygun hallerde, partikül büyüklüğü, partikül büyüklük dağılımı ve diğer fizikokim-

yasal özellikler, 
c) Üretim prosesi,
ç) Safsızlıkların varlığı,
d) Gıda katkı maddesinin eklendiği gıdadaki kararlılığı, reaksiyonu ve akıbeti,
e) Varsa mevcut izinler ve risk değerlendirmeleri,
f) İlgili mevzuatta bahsedilen gıda kategorilerinde veya yeni önerilen bir gıda katego-

risinde veya bu kategorilerden birine ait olan daha spesifik bir gıda içerisinde, önerilen normal
ve maksimum kullanım seviyeleri,

g) Beslenme yoluyla maruz kalma değerlendirmesi,
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ğ) Aşağıdaki temel alanlara yer verilen biyolojik ve toksikolojik veriler:
1) Toksikokinetik,
2) Subkronik toksisite, 
3) Genotoksisite,
4) Kronik toksisite/karsinojenisite,
5) Üreme ve gelişim toksisitesi.
Gıda katkı maddelerinin risk yönetimi için gerekli veriler
MADDE 11 ‒ (1) Bir başvuru dosyası, gıda katkı maddesinin Türk Gıda Kodeksi Gıda

Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde hem ekonomik ve teknolojik açıdan uy-
gulanabilir başka yöntemlerle gerçekleştirilemeyecek, makul teknolojik bir ihtiyaç nedeniyle
kullanıldığını, hem de kullanımının tüketiciyi yanıltmadığını doğrulayan bilgileri içerir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen doğrulamayı sağlamak amacıyla, aşağıdaki hususlara ilişkin
uygun ve yeterli bilgiler sunulur:

a) Mevcut spesifikasyonlarına atıf dâhil olmak üzere gıda katkı maddesinin kimliği,
b) Kullanımına yönelik izin verilmesi talep edilen her bir gıda kategorisi veya üründe

önerilen seviye için fonksiyon ve teknolojik gereksinim bilgisi ve belirtilen gereksinimin eko-
nomik ve teknolojik açıdan uygulanabilir başka yöntemlerle gerçekleştirilemeyeceğine dair
açıklama,

c) Önerilen kullanım seviyesinde beklenen etki açısından gıda katkı maddesinin etkin-
liği üzerine araştırmalar,

ç) Tüketici için avantajlar ve yararlar, 
d) Kullanımının tüketiciyi yanıltmadığını doğrulayacak bilgiler, 
e) İlgili mevzuatta bahsedilen gıda kategorilerinde veya yeni önerilen bir gıda katego-

risinde veya bu kategorilerden birine ait olan daha spesifik bir gıda içerisinde, önerilen normal
ve maksimum kullanım seviyeleri,

f) İlgili gıda kategorileri veya ürünlerin her biri için amaçlanan normal ve maksimum
kullanıma dayanarak yapılan maruz kalma değerlendirmesi,

g) Tüketici tarafından tüketilecek olan son üründe bulunan gıda katkı maddesinin mik-
tarı,

ğ) Gıdada bulunan gıda katkı maddesinin veya kalıntılarının tanımlanmasını ve mikta-
rının belirlenmesini sağlayan analitik metotlar,

h) Uygun hallerde, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin 8 ve 9
uncu maddelerinde belirtilen tatlandırıcılar ve renklendiriciler için özel hükümlere uygunluk.

Gıda enzimlerinin risk değerlendirmesi için gerekli spesifik veriler
MADDE 12 ‒ (1) Bir başvuru dosyasında, gıda enzimleri için 9 uncu maddede belirtilen

genel bilgilere ilave olarak aşağıdaki bilgiler sunulur:
a) İsimler, eş anlamlılar, kısaltmalar ve sınıflandırmalar,
b) Enzim Komisyon Numarası,
c) Kaynak dâhil olmak üzere önerilen spesifikasyonlar,
ç) Özellikler,
d) Herhangi bir benzer gıda enzimine atıf,
e) Kaynak materyal,
f) Üretim prosesi,
g) Gıda enziminin kullanıldığı gıdadaki kararlılığı, reaksiyonu ve akıbeti,
ğ) Varsa mevcut izinler ve değerlendirmeler,
h) Gıdada önerilen kullanımı ve varsa önerilen normal ve maksimum kullanım seviye-

leri,
ı) Beslenme yoluyla maruz kalma değerlendirmesi,
i) Aşağıdaki temel alanlara yer verilen biyolojik ve toksikolojik veriler:
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1) Subkronik toksisite,
2) Genotoksisite.
(2) Birinci fıkranın (i) bendine istisna olarak, güvenilirlik değerlendirmesi yapılmak

üzere sunulan başvuru dosyasında adı geçen gıda enziminin aşağıdaki kaynaklardan elde edil-
diği durumlarda ise toksikolojik verilere ihtiyaç duyulmaz:

a) İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanan ya da beklenen, hayvanların ve bitkilerin
yenilebilir kısımları,

b) Yeterli Güvenilirlik Varsayımı Statüsüne sahip mikroorganizmalar.
(3) Aşağıdaki kaynaklardan elde edilen, esas itibarıyla aynı üretim prosesine sahip ve

aynı kaynak materyalden işlenen, aynı katalitik aktiviteye sahip gıda enzimleri tek bir başvuru
altında gruplanabilir:

a) İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanan ya da beklenen, hayvanların ve bitkilerin
yenilebilir kısımları,

b) Yeterli Güvenilirlik Varsayımı Statüsüne sahip mikroorganizmalar.
Gıda enzimlerinin risk yönetimi için gerekli veriler
MADDE 13 ‒ (1) Bir başvuru dosyası, gıda enziminin Türk Gıda Kodeksi Gıda En-

zimleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde hem makul teknolojik bir ihtiyaç nedeniyle kulla-
nıldığını, hem de kullanımının tüketiciyi yanıltmadığını doğrulayan bilgileri içerir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen doğrulamayı sağlamak amacıyla aşağıdaki hususlara ilişkin
uygun ve yeterli bilgiler sunulur:

a) Spesifikasyonlarına atıf dâhil olmak üzere gıda enziminin kimliği,
b) Gıda enziminin kullanılabildiği tipik proseslerin tanımlanması da dâhil olmak üzere

fonksiyon ve teknolojik gereksinim bilgisi,
c) Gıda enziminin son ürüne etkisi,
ç) Kullanımının tüketiciyi yanıltmadığını doğrulayacak bilgiler,
d) Varsa, önerilen normal ve maksimum kullanım seviyeleri,
e) Beslenme yoluyla maruz kalma değerlendirmesi.
Gıda aroma vericilerinin risk değerlendirmesi için gerekli spesifik veriler
MADDE 14 ‒ (1) Bir başvuru dosyasında, gıda aroma vericileri için 9 uncu maddede

belirtilen genel bilgilere ilave olarak aşağıdaki bilgiler sunulur:
a) Üretim prosesi,
b) Spesifikasyonlar,
c) Uygun hallerde partikül büyüklüğü, partikül büyüklük dağılımı ve diğer fizikokim-

yasal özellikler hakkında bilgi,
ç) Varsa, mevcut izinler ve değerlendirmeler,
d) Gıdalarda önerilen kullanımları ve ilgili mevzuatta bahsedilen gıda kategorileri veya

bu kategorilere dâhil olan daha spesifik bir ürün tipi için önerilen normal ve maksimum kulla-
nım seviyeleri,

e) Besin kaynakları hakkında veriler,
f) Beslenme yoluyla maruz kalma değerlendirmesi,
g) Aşağıdaki temel alanlara yer verilen biyolojik ve toksikolojik veriler: 
1) Mevcut aroma verici grup değerlendirmesi içindeki aroma verici maddelere yapı-

sal/metabolik benzerlikler hakkındaki çalışmalar,
2) Genotoksisite, 
3) Varsa, subkronik toksisite,
4) Varsa, gelişim toksisitesi, 
5) Varsa, kronik toksisite ve karsinojenisite.
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Gıda aroma vericilerinin risk yönetimi için gerekli veriler
MADDE 15 ‒ (1) Bir başvuru dosyası aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Mevcut spesifikasyonlarına atıf dâhil olmak üzere gıda aroma vericisinin kimliği,
b) Aroma verici maddenin organoleptik özellikleri,
c) İlgili mevzuatta bahsedilen gıda kategorilerinde veya bu kategorilerden birine ait

olan daha spesifik bir gıda içerisinde önerilen normal ve maksimum kullanım seviyeleri,
ç) İlgili gıda kategorileri veya ürünlerin her biri için önerilen normal ve maksimum

kullanıma dayanarak yapılan maruz kalma değerlendirmesi.
Gizlilik
MADDE 16 ‒ (1) Başvuru sahipleri tarafından sunulan bilgiler arasında, rekabet ko-

şullarını önemli ölçüde zedeleyebilecek bilgiler varsa, bu bilgiler gizli olarak işleme alınabilir.
Ancak, aşağıdaki bilgiler hiçbir durumda gizli olarak kabul edilmez:

a) Başvuru sahibinin adı ve adresi,
b) Maddenin adı ve açık tanımlaması,
c) Spesifik gıdalar veya gıda kategorilerinde maddelerin kullanımı için gerekçelendirme,
ç) Maddenin güvenilirlik değerlendirmesi ile ilgili bilgiler,
d) Gerekli hallerde analiz metotları.
(2) Bilgilerin gizli olarak işleme alınabilmesi için başvuru sahipleri, kabul edilebilir

gerekçeler sunarak sunulan bilgilerden hangilerinin gizli olarak işleme alınmasını istediklerini
belirtir. 

(3) Genel Müdürlük, başvuru sahipleri ile istişarede bulunduktan sonra, hangi bilgilerin
gizli olarak işleme alınacağına karar verir ve bunu başvuru sahiplerine bildirir.

(4) Genel Müdürlüğün gizlilik kararının tebliğinden sonra başvuru sahiplerine, sunulan
bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla başvurularını geri çekmek için üç hafta süre verilir. Bu
süre sona erene kadar gizlilik korunur.

(5) Genel Müdürlük, güvenilirlik değerlendirmesi sürecinde gizlilik işlemi istenen ve
gerekçelendirilen bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli önlemleri alır. Ancak halk sağlığını
tehdit eden veya tehdit etmesi muhtemel durumlarda; insan sağlığı, hayvan sağlığı veya çev-
renin korunması için kamu ile paylaşılması gereken bilgiler gizlilik kapsamının dışındadır.

(6) Eğer başvuru geri çekilirse, Genel Müdürlük, gizlilik konusunda başvuru sahibi ile
üzerinde anlaşma sağlanamayan konulara ilişkin bilgiler de dâhil olmak üzere, gizliliği istenen
bilgileri açıklamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun Geçerliliğinin Kontrolü ve Değerlendirilmesine İlişkin Ortak Prosedür

Başvurunun geçerliliğinin kontrolü 
MADDE 17 ‒ (1) Başvurunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on dört işgünü

içerisinde başvuru sahibi, başvurunun alındığı ve incelemeye alınacağı konusunda resmi yazı
ile bilgilendirilir.

(2) Başvuru, Genel Müdürlük tarafından teslim alındığında, başvurunun ilgili gıda mev-
zuatı kapsamına girip girmediği ve başvurunun bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen
risk yönetimine ilişkin gerekli tüm unsurları içerip içermediğine ilişkin ön kontrol yapılır. Bu
çerçevede başvurunun geçerli olduğuna karar verilirse, başvuru dosyasının risk değerlendirmesi
açısından detaylı kontrolüne geçilir.

(3) Ön kontrolde geçerli kabul edilen başvurunun, risk değerlendirmesi için uygunluğu
konusunda detaylı kontrolü, otuz işgünü içerisinde Genel Müdürlük tarafından yapılır. Bu çer-
çevede başvurunun geçerli olduğuna karar verilirse, bilimsel görüş oluşturulması talebiyle baş-
vuru Bilimsel Komisyona iletilir. Risk değerlendirme süresi, başvurunun Bilimsel Komisyona
iletildiği tarihten itibaren başlar.
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(4) Madde listelerinin güncellenmesi işlemi Genel Müdürlükçe resen başlatıldığında,
gerektiğinde Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşü talep edilebilir.

(5) Genel Müdürlük, başvurunun geçerliliği ve risk yönetimi ile ilgili konularda başvuru
sahibinden ilave bilgi talep edebilir. Bu durumda başvuru sahibi ile görüştükten sonra istenen
ilave bilginin sağlanması için bir süre belirler ve başvuru sahibini bu süre hakkında bilgilendirir.
Eğer istenen ilave bilgiler belirlenen süre içinde gönderilmezse, Genel Müdürlük sunulan mev-
cut bilgiler doğrultusunda işlem yapar. 

(6) Aşağıda belirtilen durumlardan en az birinin varlığı halinde başvuru geçersiz sayılır:
a) Başvuru ilgili gıda mevzuatı kapsamına girmiyorsa,
b) Yedinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, başvuru bu Yönetmeliğin Üçüncü Bö-

lümünde belirtilen gerekli tüm unsurları içermiyorsa,
c) Genel Müdürlük sunulan bilgi ve verilerin risk değerlendirmesi için uygun olmadığı

sonucuna varırsa.
(7) Başvurusu geçersiz sayılan bir başvuru sahibinin, her bir eksik unsur için doğrula-

nabilir bir gerekçe sunması halinde, başvuru bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen
tüm unsurları içermese de geçerli olarak kabul edilebilir.

(8) Altıncı fıkraya göre geçersiz olduğu tespit edilen başvuru hakkında; Genel Müdür-
lük, başvurunun geçersiz bulunma sebebini belirterek başvuru sahibini resmi yazı ile bilgilen-
dirir. 

Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşü ve risk değerlendirme ile ilgili ilave bilgiler
MADDE 18 ‒ (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan detaylı kontrolün ardından geçerli

olarak kabul edilen başvuru, risk değerlendirmesi yapılmak üzere Bilimsel Komisyona iletilir.  
(2) Geçerli olarak kabul edilen başvurulara ilişkin risk değerlendirmesinin yer aldığı

bilimsel görüş, Bilimsel Komisyon tarafından dokuz ay içinde Genel Müdürlüğe iletilir. 
(3) Bilimsel Komisyonun ilave bilgi talep etmesi durumunda, ikinci fıkrada belirtilen

süre uzatılabilir. Genel Müdürlük başvuru sahibi ile görüştükten sonra, istenen ilave bilginin
sağlanması için bir süre belirler ve bu süreyi başvuru sahibine resmi yazı ile bildirir. 

(4) İstenen ilave bilgi, verilen süre içerisinde başvuru sahibince gönderilmezse, Bilimsel
Komisyon görüşünü daha önce sunulan bilgilere dayanarak sonuçlandırır.

(5) Başvuru sahibi kendisi ilave bilgi sunacaksa, bu bilgiyi resmi yazı ile Genel Mü-
dürlüğe gönderir. Gönderilen ilave bilgi Bilimsel Komisyona iletilir. Böyle durumlarda, Bi-
limsel Komisyonun bilimsel görüşü, altıncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, ikinci fıkrada
belirtilen süre içinde Genel Müdürlüğe iletilir.

(6) İstisnai durumlarda, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen süreler, Genel Müdürlükçe
resen veya Bilimsel Komisyonun talebi üzerine uzatılabilir. Böyle durumlarda, sürenin uzatıl-
ması ve gerekçesi konusunda başvuru sahibi bilgilendirilir.

(7) Bilimsel Komisyon tarafından oluşturulan bilimsel görüş taslağı, sonuçlandırılma-
dan önce Genel Müdürlük vasıtası ile kamuoyunun görüşüne açılır. İlgili taraflar, Bilimsel Ko-
misyonun bilimsel görüşüne ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirir. Bilimsel Komisyon,
gelen görüşleri değerlendirir. Görüşe açma ve görüş değerlendirme süreci, duruma göre, ikinci,
üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen sürelere uygun olarak tamamlanır. Bi-
limsel Komisyon tarafından son şekli verilen bilimsel görüş, Genel Müdürlüğe iletilir.

Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşünde yer alması gereken bilgiler
MADDE 19 ‒ (1) Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşü uygun hallerde aşağıdaki bil-

gileri içerir:
a) Gıda katkı maddesi, gıda enzimi veya gıda aroma vericisinin kimliği ve karakteri-

zasyonu,
b) Biyolojik ve toksikolojik verilerin değerlendirmesi,
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c) Diğer olası kaynaklar da hesaba katılarak, beslenme yoluyla maruz kalma değerlen-
dirmesi, 

ç) Mümkünse sağlık bazlı kılavuz değerin belirlendiği ve belirsizlikler ile kısıtların vur-
gulandığı genel risk değerlendirmesi, 

d) Beslenme yoluyla maruz kalma, genel risk değerlendirmesinde tanımlanan sağlık
bazlı kılavuz değeri aşıyorsa; maddenin beslenme yoluyla maruz kalma değerlendirmesi, müm-
kün olması halinde, kullanımına izin verilen ya da kullanımı talep edilen her bir gıda katego-
risinin veya gıdanın toplam maruz kalmaya yaptığı katkı ile ilgili bilgi sağlanarak detaylandı-
rılır,

e) Sonuçlar.
(2) Genel Müdürlük, Bilimsel Komisyonun görüşünü talep ederken daha spesifik ek

bilgiler de isteyebilir.
Başvurunun sonuçlandırılması ve madde listelerinin güncellenmesi
MADDE 20 ‒ (1) Genel Müdürlük, Bilimsel Komisyonun bilimsel görüşünü aldıktan

sonra, tavsiye niteliğindeki bu görüşü ve değerlendirilen konu ile ilgili diğer hususları dikkate
alarak, madde listelerinde yapılacak güncellemeyi karara bağlar. 

(2) Ortak prosedür, madde listelerinin güncellenmesini sağlayan mevzuat değişikliği
ile sonuçlandırılır. 

(3) Eğer Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonunda madde listelerinde
bir güncelleme yapılmasının uygun olmadığına karar verilirse, madde listelerinin güncellenmesi
işlemi herhangi bir aşamada sonlandırılabilir. Bunun için, gerekli durumlarda Bilimsel Komis-
yonun görüşü ve değerlendirilen konu ile ilgili diğer hususlar dikkate alınır. Böyle bir durumda,
güncelleme talebinin neden uygun bulunmadığı resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Acil durumlar
MADDE 21 ‒ (1) Listede bulunan bir madde ile ilgili bir acil durum olması durumunda,

özellikle de Bilimsel Komisyonun görüşü ışığında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ-
lığı, Gıda ve Yem Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen tedbirler alınır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aro-

ma Vericilerine İlişkin Bir Ortak İzin Prosedürü Tesis Eden 16 Aralık 2008 tarihli ve (AT)
1331/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ve Gıda Katkı Maddeleri, Gıda En-
zimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Bir Ortak İzin Prosedürü Tesis Eden (AT) 1331/2008
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Uygulayan 10 Mart 2011 tarihli ve (AB)
234/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçeve-
sinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin risk değerlendirme ile ilgili hükümleri

1/4/2018 tarihinden itibaren uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin gıda enzimlerine ilişkin hükümleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda En-

zimleri Yönetmeliği kapsamında gıda enzimleri listesinin oluşturulmasından sonra yapılacak
olan başvurular için uygulanır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür. 
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VADELİ İŞLEM VE

OPSİYON PİYASASI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (nnn) bendinden sonra gel-

mek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ooo) YEKA Yönetmeliği: 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretim lisansı sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı

almak kaydıyla satış, devir veya kiralama gibi kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran

diğer bir işlem ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye

devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden

önce Kurumdan onay alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişiye eskisinin devamı

mahiyetinde yeni lisans verilir ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski

lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer. Eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilmesine

ilişkin Kurul kararında yeni lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişinin yükümlülükleri ve

bu yükümlülüklerin yerine getirileceği süre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Önlisansın süresi, önlisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin

kaynak türü ve kurulu gücüne bağlı olarak, mücbir sebep hâlleri hariç, otuz altı ayı geçmemek

üzere Kurul kararı ile belirlenir. YEKA için verilen önlisansın süresi önlisans başvurusuna konu

işin yarışma şartnamesinde öngörülen süreye uygun olarak otuz altı ayı geçmemek üzere Kurul

kararıyla belirlenir.

(2) Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az on, en çok kırk dokuz yıl için verilir.

Ancak, Kanunun geçici 12 nci maddesi kapsamında verilen üretim lisansının süresi, ilgili mev-

cut sözleşmenin süresi ile sınırlıdır. YEKA için verilen üretim lisansının süresi otuz yıldır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası, beşinci fıkrasının

(d) bendi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için Ek-2’de

yer alan “Önlisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans

ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uya-

rınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle, bu Yönetmelikte başvuru süresi dü-

zenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde Kuruma başvurur. YEKA için yapılacak ön-

lisans başvuruları YEKA Yönetmeliğinde belirlenen sürelere göre yapılır.”

“d) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı

Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b)

alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurular hariç olmak üzere, önlisans

başvurularında 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın sunulması zorunludur.”

“(7) YEKA için yapılacak başvurular hariç rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim te-

sisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak alınır:

a) TEİAŞ, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl rüzgar enerjisine dayalı baş-

vurular için 1 Ekim, güneş enerjisine dayalı başvurular için 1 Mayıs tarihine kadar, takip eden

beş yıl için ve takip eden on yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel

bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini

Kuruma bildirir.

b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için her yıl Nisan ayının ilk beş iş gününde,

güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl Kasım ayının ilk beş iş gününde, açıklanan kapasite

çerçevesinde Kurum tarafından önlisans başvuruları alınır.

c) Başvuru ekinde, bu Yönetmelik kapsamında son beş yıl içinde elde edilmiş standar-

dına uygun rüzgar veya güneş ölçümünün bulunması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) YEKA için yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule göre alınır ve incelenir;

a) Başvuru YEKA Yönetmeliğinde kırk beş gün olarak belirlenen süre içerisinde Ku-

ruma yapılır.

b) Başvuru sırasında istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği

hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş tarihini izleyen yirmi iş günü

içerisinde tamamlanır.

c) İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurudaki eksikliklerin il-

gilisine yapılan tebligattan itibaren on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği

takdirde başvurunun yapılmamış sayılarak başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği

bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Ku-

ruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kurul kararı ile başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru

sırasında sunulan belgeler iade edilir. Kurul kararı ayrıca YEGM’e bildirilir. Bu durumda ya-

tırılmış ise önlisans alma bedeli iade edilir.

24 Şubat 2017 – Sayı : 29989                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



ç) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibariyle veya eksik-

liklerin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş tarihi itibariyle değerlen-

dirmeye alınmış sayılır.”

“(6) YEKA Yönetmeliği uyarınca YEGM tarafından Kuruma yapılan bildirim tarihin-

den itibaren kırkbeş gün içerisinde YEKA için önlisans başvurusu yapılmaması halinde durum

YEGM’e bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) YEKA için yapılan önlisans başvuruları aşağıdaki usule göre değerlendirilir:

a) Başvurular 13 üncü madde hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır. Başvuru-

nun değerlendirmeye alınması önlisans almaya hak kazanıldığı anlamına gelmez.

b) Başvuru sahibinden, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç du-

yulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve/veya başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile

yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

c) Değerlendirme üç ay içerisinde tamamlanır. (b) bendi kapsamında geçen süreler üç

aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

bent eklenmiştir.

“e) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya 3213 sayılı Maden Kanununun

2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında

belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurular için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

kapsamında gerekli olan kararın alınması.”

“ğ) YEKA kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için verilen önlisanslar ba-

kımından, YEKA Yönetmeliğinde belirlenen şartların sağlandığına dair YEGM tarafından tan-

zim edilecek, üretim lisansı almasına dair uygunluk yazısı olması.”

“h) YEKA kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisleri için verilen önli-

sanslar bakımından, kurulacak elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam için 9/10/2016

tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yö-

netmeliğinde belirlenen şartların sağlandığına dair Bakanlık ya da yetkilendirdiği kurum/ku-

ruluşlarca düzenlenecek belge olması.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına (c) bendinden son-

ra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü, sekizinci ve dokuzuncu fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) YEKA için verilen önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki tespit Kurul kararı ile ya-

pılır.”

“(3) Önlisans süresi, 35 inci maddede belirtilen mücbir sebepler kapsamında tadil edi-

lebilir. YEKA için verilen önlisanslarda YEKA Yönetmeliği uyarınca Yurt İçinde Üretim Kar-

şılığı Tahsis veya Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis kapsamında belirlenen yükümlülüklerin

süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde iş programı kapsamındaki gecikmelere ilişkin
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YEGM’e sunulan savunma veya açıklama ve önlem tekliflerinin yeterli görülmesi halinde işbu

savunmaya veya açıklama ve önlem tekliflerine konu iş programı gecikmesinin önlisans süre-

sinde en fazla otuz altı aya kadar olan kısmı söz konusu savunma veya açıklama ve önlem tek-

liflerinin Kurul tarafından uygun bulunması, otuz altı ayı geçen kısmı için söz konusu savunma

veya açıklamaların mücbir sebepler çerçevesinde gerçekleştiğinin Kurul tarafından tespiti ha-

linde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda önlisans süresi uzatılabilir.”

“(8) Önlisansa kayıtlı ünite koordinat ve/veya santral sahası koordinat bilgilerinin tadil

edilmesinin uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında

alınması gerekli karar için Kurul kararının veya ilgili ana hizmet birimi işleminin tebliğ edildiği

tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılması zorunludur.”

“(9) İlgili ana hizmet birimi;

a) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliğine,

b) (d) bendinde belirtilen hüküm saklı kalmak koşuluyla, önlisansın özel hükümlerinde

yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite

koordinatları, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi

adına,

c) Önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliğine,

ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bil-

giler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen istisnalar kapsamında gerçek-

leştirilen değişikliklere,

d) 10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiş-

tirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere,

ilişkin tadil taleplerini sonuçlandırır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi

kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda su-

nulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yö-

nünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır.

Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili,

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. (d) bendi

kapsamında belirlenen orana kadar yapılacak tadiller için bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat

yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine

üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi

Kurul tarafından sonuçlandırılır.”

“(11) YEKA için verilen önlisanslara kayıtlı,

a) Ünite koordinatları, ünite sayısı ve ünite gücüne,

b) Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarına,

c) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliklerine,

ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bil-

giler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen istisnalar kapsamında gerçek-

leştirilen değişikliklere,

ilişkin tadil talepleri Kurul Kararı ile sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisans-

larda (a) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin
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başvuruda sunulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etki-

lenmediği yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen so-

nuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (a) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve

ünite gücü tadili, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuç-

landırılır. Bu maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının bu fıkrada

ayrıca düzenlenen hükümleri YEKA için verilen önlisanslar için uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) YEKA için verilen önlisanslar süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde,

önlisans sahibi tüzel kişinin talebi veya iflasının kesinleşmesi ile önlisans sahibi tüzel kişinin

üretim lisansı alması halinde kendiliğinden sona erer. Söz konusu önlisanslar YEKA Yönet-

meliği uyarınca YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesini imzalayan tarafların iş programında müc-

bir sebepler kapsamında yaşanan gecikmelerin bir yıldan fazla sürdüğü veya bir yıl içerisinde

giderilemeyeceği konusunda anlaşmaları halinde sözleşmenin feshedilerek teminat mektubunun

iadesi durumunda, önlisans sahibi şirketin talebi üzerine Kurul kararı ile sona erdirilir.”

“(6) YEKA için verilen önlisanslar;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas

nedenleri dışında, önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak

değişmesi, payların devri veya birleşme ve bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak

iş ve işlemlerin yapılması durumunda,

b) Kurum tarafından belirlenen Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis veya Yerli Malı

Kullanım Karşılığı kapsamında belirlenen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirile-

memesi halinde iş programı kapsamındaki gecikmelere ilişkin YEGM’e sunulan savunma veya

açıklama ve önlem tekliflerinin yeterli görülmeyerek YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin

feshedilmesi halinde söz konusu savunma veya açıklamaların Kurul tarafından mücbir sebepler

kapsamında değerlendirilmemesi durumunda,

c) Önlisans sahibi tüzel kişinin YEKA Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerinden

fabrikanın süresi içerisinde işletmeye alınamadığının Bakanlıkça Kuruma bildirilmesi duru-

munda,

ç) Önlisans sahibi tüzel kişinin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamındaki

taahhütlerini süresi içerisinde yerine getiremediğinin Bakanlıkça Kuruma bildirilmesi duru-

munda,

d) YEKA Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki

belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa sunulmaması ve/veya sunulan belgeler kapsamında Şart-

namede belirtilen ve taahhüt edilen değerlerin karşılanamaması durumu kapsamında YEKA

Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek Kuruma bildirilmesi halinde,

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki talep ve işlemlerde Kanuna karşı hile veya gerçek dışı

beyanda bulunulduğunun tespiti halinde,

iptal edilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve üretim

tesisinin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programı veya YEKA

Yönetmeliği kapsamında YEGM tarafından kabul edilen iş programı,”

“d) Şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam

yatırım tutarının yüzde yirmisine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı veya YEKA kap-

samında üretim tesisi kurulması için yapılan üretim lisansı başvuruları açısından yüzde beşine

artırıldığına ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına yönelik esas sözleşme değişikliklerinde

Kurumun onayının alınacağına ilişkin şirket esas sözleşmesi,”

“(11) YEKA için önlisans alan tüzel kişinin önlisans süresi içerisinde üretim lisansı

başvurusu yapmaması halinde durum YEGM’e bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim

edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş tarihini izleyen

on iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans baş-

vurularındaki eksikliklerin on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği tak-

dirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. Bu çerçevede sunulan bilgi

ve belgeler on iş günü içerisinde incelenir ve söz konusu süre içerisinde de eksikliklerin gide-

rilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, başvuru

yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir. YEKA için yapılan üretim

lisansı başvurularının yapılmamış sayılmasına ilişkin alınan Kurul kararı ayrıca YEGM’e bil-

dirilerek yatırılmış ise üretim lisansı alma bedeli iade edilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine ondördüncü fıkradan sonra gel-

mek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(15) YEKA için verilen üretim lisanslarında üretim tesisinin tesis tamamlama süresi,

iş programında meydana gelen gecikmelerin mücbir sebepler çerçevesinde gerçekleştiğinin

Bakanlıkça kabul edildiğinin bildirilmesi halinde iş programına eklenen süre kadar uzatılır.”

“(16) YEKA için verilen üretim lisanslarına kayıtlı,

a) Ünite koordinatları, ünite sayısı ve ünite gücüne,

b) Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarına,

c) Üretim lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliklerine,

ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bil-

gilere,

ilişkin tadil talepleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı üretim li-

sanslarında (a) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni bel-

gesinin başvuruda sunulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının

etkilenmediği yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen
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sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisanslarında (a) bendi kapsamındaki ünite sa-

yısı ve ünite gücü tadili, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen

sonuçlandırılır. Bu maddenin dördüncü, beşinci, dokuzuncu fıkrası ve onbirinci fıkrasının bu

fıkrada ayrıca düzenlenen hükümleri ile onüçüncü fıkrası YEKA için verilen üretim lisansları

için uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Lisanslar, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere

ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla kırkdokuz yıl

için yenilenebilir. YEKA için verilen üretim lisansları yenilenemez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) YEKA için verilen üretim lisansları;

a) Üretim tesisi işletmeye geçene kadar, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının

Bakanlıktan yazılı onay alınmadan doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların devri

veya birleşme ve bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması,

b) Kurul tarafından mevzuat veya piyasa yapısının gerekleri doğrultusunda belirlenen

yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi,

c) Elektrik enerjisi üretim tesisinde Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis veya Yerli Malı

Kullanım Karşılığı kapsamında kullanımı öngörülen aksam ve tedarik planında belirtilen yerli

malı ürünlerin ya da yerli malı aksamın kullanılmadığının tespiti ve YEGM tarafından yapılan

yazılı ihtarnamede belirlenen süre içerisinde ihtar edilen aykırılıkların giderilmemesi üzerine

YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin feshedilmesi,

ç) Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamındaki

taahhütlerini süresi içerisinde yerine getiremediğinin Bakanlıkça Kuruma bildirilmesi,

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki talep ve işlemlerde Kanuna karşı hile veya gerçek dışı

beyanda bulunulduğunun tespiti,

hallerinde iptal edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi

yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“(6) YEKA için verilen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu maddede sayılan haklardan

YEKA Yönetmeliği ile çelişmeyenleri haizdir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

bent eklenmiştir.

“(1) Üretim lisansı, sahibine;

a) Lisansında belirtilen üretim tesisini kurma ve işletme,

b) Üretim tesisinde ürettiği elektrik enerjisini veya kapasitesini;

1) Tedarik şirketlerine satma,
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2) Serbest tüketicilere satma,

3) Özel direkt hat tesis ettiği kişilere satma,

c) Organize toptan elektrik piyasalarında, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti

yapma,

ç) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, bir takvim

yılı için lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının, Kurul tarafından belirle-

nen oranını aşmamak kaydıyla elektrik enerjisi veya kapasitesi alma,

d) Ürettiği elektrik enerjisinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ih-

racatını yapma,

e) Kurulca verilecek izin ile, sınırda yer alan illerde kurmak kaydıyla, üretim tesisinde

ürettiği elektriği iletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat

ile ihraç etme,

f) Satış olarak değerlendirilmemek üzere, tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya da-

ğıtım sistemine çıkmadan kullanmak kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yo-

luyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacı için kullanma,

hakkını verir. YEKA için verilen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ürettikleri elektrik

enerjisini ancak YEKA Yönetmeliğinde belirlenen hükümlere uygun olarak değerlendirir.”

“f) Geçici kabul tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde OSB üretim lisansı sahipleri

hariç olmak üzere, işletmeye geçmiş kurulu gücü 100 MWe ve üzerinde olan bütün üretim

tesisleri için kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001

standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir bel-

gelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin ge-

çerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin-

de TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını

da referans almak,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001

standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir bel-

gelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin ge-

çerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin-

de TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını

da referans almak,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (y) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“y) Lisans alma tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde OSB dağıtım lisansı sahipleri

hariç olmak üzere, kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC

27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş
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bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin

geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Siste-

minde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber doküma-

nını da referans almak,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“(9) Üretim lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, li-

sansa konu tesis için içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar

tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır. Bu hüküm, kapasite artışları bakımından kapasite artış

miktarı dikkate alınarak uygulanır. Önlisans süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde önlisans

alma bedelinin tamamı tadil bedeli olarak alınır.”

“(13) Önlisans veya lisans alma bedelleri ile tadil bedellerinde, başvuruya ilişkin bilgi

ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak Kuruma sunulduğu tarihte geçerli bedeller esas alınır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (6)

numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“7) YEKA için verilen önlisansın mücbir sebep halleri dışında sona erdirilmesi veya

Kurul Kararı ile iptal edilmesi.”

“(3) Üretim lisansları ile ilgili olarak, 20 nci madde kapsamında Kuruma sunulan te-

minat, mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında;

a) Üretim tesisinin lisansta belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması,

b) Üretim tesisinin kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi,

c) Lisansın, üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan önce herhangi bir nedenle iptal

edilmesi,

halinde irat kaydedilir. Bu fıkra hükümleri YEKA için verilen üretim lisansları bakı-

mından sadece mücbir sebep halleri dikkate alınarak uygulanır.”

“(5) YEKA için verilen önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş kurulu gücün dü-

şürülmesi suretiyle önlisans veya üretim lisansının tadil edilmesinin talep edilmesi halinde,

tadil talebinin gerekçesinin mücbir sebepler kapsamında bulunması durumunda, tadil sonu-

cunda önlisans veya üretim lisansına derç edilecek kurulu güce karşılık gelen tutarda yeni te-

minatın Kuruma sunulması kaydı ile mevcut teminat iade edilir. Bunun dışındaki hallerde te-

minatın kurulu güç düşümüne konu kısmı irat kaydedilir. YEKA için verilen önlisans ve üretim

lisansları için dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Önlisans, üretim veya dağıtım lisansı sahibi özel hukuk tüzel kişisi, faaliyetiyle

doğrudan ilgili olarak;

a) Kamu yararı kararı,

b) İrtifak hakkı tesisi,
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c) Kullanma izni,

ç) Kiralama yapılması,

d) Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların

devir kararının alınması,

e) Mera tahsis amacı değişikliği,

talebiyle Kuruma başvurabilir. YEKA için verilen önlisans ve üretim lisanslarında YEKA

Yönetmeliği kapsamında kurulacak fabrika, AR-GE tesisleri ve benzeri için bu fıkra kapsa-

mında talepte bulunulamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı paya sahip

mevcut ortakları arasında ilgili önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrol değişik-

liği oluşturmayacak şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı pay değişikliklerine,”

“ğ) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamu kurum ve ku-

ruluşlarına ait olan önlisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında, kamu kurum ve kuruluşu

niteliğini haiz ortak dışında yeni ortak alınmamak kaydıyla, sermaye artışı ve/veya ortakların

değişmesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,”

“h) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, önlisans sahibi tüzel kişi

ile bu tüzel kişinin doğrudan ve dolaylı tüzel kişi ortaklarının kendi paylarını iktisap etmesi

sonucu, söz konusu önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya

dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,”

“ı) Yurt dışında kurulmuş tüzel kişilerce veya bu tüzel kişilerce kontrol edilen ve 6102

Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş tüzel kişiler tarafından, yurt dışı kaynak kul-

lanılması suretiyle önlisans sahibi tüzel kişilikte gerçekleştirilen doğrudan veya dolaylı pay

edinimlerine,”

“(7) YEKA için verilen üretim lisanslarında ikinci fıkra kapsamındaki işlemler lisans

kapsamındaki üretim tesisi işletmeye geçene kadar Bakanlıktan yazılı onay alınması kaydıyla

Kurul tarafından karara bağlanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasına (ç) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) YEKA için verilen üretim lisanslarında lisans kapsamındaki üretim tesisi işletmeye

geçene kadar Bakanlıktan alınacak yazılı onay.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler 30 uncu maddenin ikinci

fıkrasının (f) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, TEİAŞ 31 inci maddenin ikinci fıkrasının

(p) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişiler 32 nci mad-

denin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, dağıtım lisansı sahibi tüzel

kişiler 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (y) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini 31/12/2017

tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/10/2016 tarihli ve 29863 sa-

yılı Resmî Gazete’de ilan edilen Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Yurt

İçinde Üretim Karşılığı Tahsisi (YÜKT) Yarışma İlanı kapsamında verilecek önlisans ve üretim

lisansı için de uygulanır.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin

yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim progra-

mıyla gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı,

akademik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl-

sonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve ben-

zeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğren-

cinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalış-

maları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Ya-

rıyıl/yılsonu sınavının katkısı en az yüzde kırk (%40) olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896

2- 26/12/2014 29217

3- 4/2/2015 29257

4- 23/12/2015 29571

5- 22/10/2016 29865
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sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili

öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında, ders öğretim

planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınavların tarih, yer ve saatleri, dekanlıklarca/müdürlüklerce planlanır ve ekle-

sil haftasından sonra, en geç iki hafta içerisinde duyurulur. Yarıyıl/yılsonu sınavları, akademik

takvime göre Rektörlük tarafından planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sı-

navlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.”

“(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yılsonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri

dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekilde, bağıl değerlendirme yöntemi uy-

gulanarak belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar, Bahçeşehir Üniversitesi Senato-

sunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (e) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) (I) eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğ-

rencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders ka-

yıtları başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içe-

risinde verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde

bulunulmamış I notları F notuna dönüşür.”

“e) (NA) notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten de-

vamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve verilen başka sınav hakların-

dan yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl/yılsonu final, mazeret ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan

öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkan-

lığına, notlar ilan edildikten sonra 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğ-

rencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye

duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda,

bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan 3

(üç) kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir.

Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program baş-

kanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/Müdürlük

sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2016-2017 güz yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/7/2015 29422
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinde yürütülen lisans programına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yü-

rütülen lisans programına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, kayıt, eğitim-öğretim

çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek
üzere, ilgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihi ile başvuru,
kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) Alt Birim: Anabilim Dalını,
ç) Alt Birim Kurulu: Anabilim dalı kurulunu,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Birim: Diş Hekimliği Fakültesini,
f) Birim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi kurulunu,
g) Birim Yönetim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi yönetim kurulunu,
ğ) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
h) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl/yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya

semineri, iki ders saatlik stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri uygula-
malı çalışmaları belirten ölçü birimini,

ı) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,

i) Eğitim-Öğretim Dönemi: Yarıyıl/yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en
az 14 (ondört) haftalık güz ve 14 (ondört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

j) Katkı payı: 2547 sayılı Kanun gereği; birinci öğretim ile yabancı uyruklu öğrenci-
lerden alınacak katkı payı ve/veya öğrenim ücretini,

k) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan dersler ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen dersleri,
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l) ÖİBS: Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
o) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Resmi Sağlık Kurumları: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili

kılınan tam teşekküllü hastaneleri,
p) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
r) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime, Sınavlara ve Değerlendirilmelerine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği fakültesi eğitimi örgün öğretim şeklindedir.
Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi 10 (on) yarıyıldır.
(2) Azami eğitim-öğretim süresi 16 (onaltı) yarıyıldır.
(3) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olmayan süreler şunlardır:
a) Fakülte ve yüksekokullarda açılan bilimsel/mesleki hazırlık, yabancı dil veya Türkçe

hazırlık sınıfında geçirilen süreler,
b) İlgili Birim Yönetim Kurullarınca izinli sayılan süreler.
(4) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olan süreler şunlardır:
a) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar,
b) Değişim programları kapsamında yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında

geçirilen süreler,
c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzak-

laştırıldıkları süreler,
ç) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri

süreler, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili Birim Kurul Kararı ile kabul edilen sü-
reler.

(5) Azami sürelerin sonunda mezun olamayan öğrencilerin öğrencilik statüleri 2547 sa-
yılı Kanunun ilgili maddeleri hükmünce belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav süreleri ile resmi tatil

günleri hariç, her biri en az 14 hafta ve 70 iş günü olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(3) Yarıyıl/yıllarda verilecek dersler, ilgili Alt Birim başkanlığı tarafından belirlenerek

ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve
kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili Alt Birim başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili Birim Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayıyla
dini ve milli bayramlar dışında hafta içi mesai saati bitiminden sonra ve öğle aralarında, cu-
martesi ve/veya pazar günleri sınav yapılabilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-
rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
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Öğretim dili ve hazırlık
MADDE 8 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçedir.
(2) Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlara yönelik zorunlu

Türkçe hazırlık programı uygulanır.
(3) Zorunlu Türkçe Hazırlık Programı, Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi (TUAM) tarafından Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, uygulama dersleri, seminerler

ile laboratuvar ve klinik uygulama çalışmalarından oluşur.
(2) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili Alt Birim Kurulunun

önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak akademik takvimde belirtilen süreler içinde
Rektörlüğe sunulur.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, kuramsal ve uygu-
lamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri
de göz önünde tutularak, AKTS'ye uygun olarak belirlenir.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre 60 AKTS’dir.
Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi
ise 300 AKTS’dir.

(5) Her yarıyıl/yılda açılacak derslerin ve öğretim elemanlarının listesi ilgili akademik
birimler tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen süreler
içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe gönderilir. Ders programları eğitim-öğretim
yılı başlamadan en geç akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili Alt Birim tarafından
öğrencilere duyurulur. Açılacak derslerin düzenlenmesi ve öğretim elemanlarının tanımlanması
ÖİBS'de yapılır. Ders programı veya öğretim elemanı değişikliği bu Yönetmeliğe göre yapılır.

Ulusal/uluslararası ortak lisans programı
MADDE 10 – (1) Üniversite ile yükseköğretim kurumları arasında ulusal/uluslararası

ortak lisans programları açılabilir.
(2) Açılacak olan ortak lisans programları ilgili yükseköğretim mevzuatı kapsamında

Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.
Değişim programları
MADDE 11 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurtiçi veya yurtdışı yükseköğre-

tim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara iliş-
kin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, resmi sağlık kurumlarından alına-

cak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle veya Senato tarafından belir-
lenen nedenlerle toplamda en fazla dört yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde
başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ikişer yarıyıllık süreler ile ders ala-
bilir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde verilen süre en fazla bir yarıyıl daha uzatılabilir.

(2) Özel öğrencilikte geçirilen süreler normal ve azami öğretim süresine dahildir.
(3) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek Üniversitede özel öğ-

renci olarak ders almak isteyen öğrenciler, resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu
raporu ile kanıtlanan sağlık nedenlerine veya Senato tarafından belirlenen nedenlere dayalı
olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede ders alabilirler.
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Misafir öğrenciler
MADDE 13 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine misafir öğrenci kabul edilmez.
Yatay geçiş
MADDE 14 – (1) Birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tara-

fından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.
Kayıt koşulları ve kayıt işlemleri
MADDE 15 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ve kayıtları, 10/9/2016 tarihli ve 29827

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Geçersiz kayıtlar
MADDE 16 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sı-

navlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir.
Kimlik kartı
MADDE 17 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, fotoğraflı bir kimlik

kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrencinin, ulusal/yerel bir gazeteye kayıp ilanı vermek

suretiyle ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, kimlik kartı kullanılamayacak kadar
yıpranan öğrencinin ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı
verilir. Kayıp veya yenileme durumunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kart
bedelinin öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Katkı payı
MADDE 18 – (1) Katkı Payı, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine

göre alınır.
(2) Katkı Payı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde katkı payını

ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders
kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 19 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyıl/yılın akademik takvimde belirtilen sürelerde

ders ön kayıtlarını yapar ve belirtilen tarihlerde varsa katkı payını yatırır. Belirlenen kayıt ye-
nileme süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya varsa katkı payını yatırmayan öğrencinin
ders kaydı onaylanmaz.

(2) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak
noter tasdikli resmi vekâlet verdiği kişi tarafından ders kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme iş-
lemlerinin tümünden öğrencinin kendisi sorumludur.

(3) Danışman tarafından eğitim öğretim döneminin ilk iş günü danışmanlığını yaptığı
öğrencilerin aldığı dersler ile ilgili bilgileri içeren ve Toplu Ders Kayıt Formunu ÖİBS'den ala-
rak Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden ilgili Alt Birim başkanlığına gön-
derir.

(4) Akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları süresi içerisinde ders kaydı yapmayan
öğrenciler akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları süresi boyunca mazeretli olduklarını
belgelemeleri halinde ilgili Birim Kurul kararı ile akademik takvimde belirtilen Kayıt Yenileme
süresi içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.

Kayıt dondurma
MADDE 20 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini ma-

zereti nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bu-
lunması ve bu istemin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı
tutulur. Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder.
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(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok dört yarıyıl kayıt dondurma isteminde buluna-
bilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleşip kayıt yapan öğrencilere,
Türkçe düzeylerini yeterli düzeye getirmek üzere tanınan izin süresi bu ikinci fıkrada tanımla-
nan süreye dahil değildir.

Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, Alt Birim Baş-

kanlığı tarafından, Alt Birim öğretim elemanları arasından bir Akademik Danışman atanır.
(2) Akademik Danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) Öğrenciyi üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirmek ve yönlendirmek.
Derslerin kredi değeri
MADDE 22 – (1) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saat-

lerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, klinik çalışması ve benzeri etkinliklerin haftalık sa-
atlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, dersin iş yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait
toplam AKTS kredi değeri 30'dur.

(3) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınır.
(4) Ulusal kredi değeri yarım bir değer olarak oluşan dersler için ulusal kredi değeri

bir üst rakama yuvarlanır.
Ders açma esasları
MADDE 23 – (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, her yarıyıl/yıl hangi

derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, Alt Birim Kurulundan gelen
öneriler göz önüne alınarak Birim Yönetim Kuruluna sunulur.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının beş kişiden az olması halinde Alt Birim

Kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği
veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; akademik takvimde belirtilen ders kayıt süre-
sinin son haftası içerisinde açılmayan derse kaydı iptal edilen öğrencilerin, açık bulunan seçmeli
derslere kayıtları, Alt Birim Kurulu tarafından yapılır.

Dersler
MADDE 24 – (1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli

dersler, laboratuvar, klinik öncesi uygulamalar ve klinik uygulamalarından oluşur. Bunlar aşa-
ğıda açıklandığı şekildedir:

a) Zorunlu dersler: Diş hekimliği öğretiminde bir veya birden fazla dönem devam eden
ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan dersler ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen derslerdir.

c) Seçmeli dersler: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alın-
masına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundu-
rularak seçilen, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği ve mezun olabilmesi için
başarılı olması gereken derslerdir.

ç) Klinik öncesi uygulamalar: Mesleki klinik uygulamalar öncesinde öğrencinin el be-
cerisini geliştirmek ve yetkinlik kazandırmak için yapılan çalışmalardır.

d) Klinik uygulamalar: Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca edindiği bilgi ve be-
cerilerin, klinik ortamında uygulanmasıdır.
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(2) Fakültede her öğretim yılında uygulanan ortak zorunlu dersler hariç bütün teorik,
pratik ve klinik dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır.
Bulunduğu sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

(3) Ortak zorunlu dersler hariç seçmeli ve zorunlu derslerin herhangi birinden başarısız
olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler ve kaldığı sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya
klinik uygulamaları tekrar ederler.

(4) Ortak zorunlu derslerden devam koşulunu yerine getirerek başarısız olan öğrenciler
bir üst sınıfa geçerler ancak başarısız oldukları derslere kayıt yaptırarak derslerin sınavlarına
girmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

Eğitim-öğretim programı ve yürütme ilkeleri
MADDE 25 – (1) Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim programları, akademik tak-

vime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yarıyıl/yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik
dersleri, klinik uygulamaları, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsamaktadır. Prog-
ram, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve müfredat-
taki dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.

(2) Birimde eğitim-öğretim iki farklı şekilde yürütülür.
a) Klinik öncesi uygulamalar (1, 2 ve 3. sınıflar): Hasta bakımına ve öğrencinin el be-

cerisini geliştirmeye yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye teorik ve laboratuvar
ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar. Laboratuvar ve pratik
uygulama; 1, 2 ve 3. sınıflarda mesleki dersler ve temel tıp bilimler kapsamında yer alan teorik
konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yete-
neklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somut-
laştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik ön-
cesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir. Üçüncü sı-
nıfın, ikinci yarısında ilk üç yılda mesleki dersler kapsamında edindikleri bilgi, beceri, tutum
ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde
gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara
katılmak üzere klinik gözlem yapılmaktadır. Laboratuvar/pratik uygulamaların içeriği ve ta-
mamlanması gereken asgari uygulama sayıları, ilgili Alt Birim Kurulu tarafından belirlenir ve
eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Laboratuvar/pratik uygulamalarında, öğrenci
eğitim-öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim
etmek zorundadır. Laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlamayan öğrenciye eksik kalan labo-
ratuvar/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi,
laboratuvar/pratik çalışmanın sonunda, eğitim-öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile bir-
leşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği, ilgili Alt Birim Kurulu tarafından be-
lirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Laboratuvar/pratik çalışmasını
verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

b) Klinik uygulamalar (4. ve 5. sınıf): Alt Birimler temelinde ayrılmış önceden belir-
lenmiş sürelerde hasta uygulamalı süreçleri kapsar. Birimde dördüncü ve beşinci sınıf klinik
ağırlıklıdır. Kliniğe yönelik teorik derslerde ara sınav ve yarıyıl/yıl sınavı uygulanır. Dördüncü
ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Birim
Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre klinik uygulama yapar. Öğrenciler, klinik sonu
sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik çalışmalarını, ilan
edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak
tamamlamak zorundadır. Belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını dersin verildiği
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eğitim-öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan dördüncü sınıf öğrencilerine
eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce Alt
Birim Kurulunun teklifi ve Birim Kurulunun onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi ve-
rilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına
girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamam-
layamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim
yılında tekrar eder. 5. sınıf öğrencileri yapmak zorunda oldukları pratik uygulamaları staj sü-
resinde bitirmelidirler. 5. sınıf öğrencilerine telafi hakkı verilmez. Staj süresinde yapmak zo-
runda oldukları pratik uygulamaları tamamlayamayan 5. sınıf öğrencileri başarısız sayılır ve
başarısız oldukları staj/stajları bir sonraki eğitim-öğretim döneminde tekrar alırlar. Birimde
teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fa-
külte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders uygulaması
yapılması kabul edilmez. ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya uygulama
için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

Derslere devam
MADDE 26 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, klinik uygulama ve laboratuvar

çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara ka-
tılmak zorundadır.

(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere
DZ notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından yok-
lama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin
durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve takvimde belirtilen ta-
rihlere göre ilan edilir.

(3) Türkiye’yi temsilen uluslararası veya Üniversiteyi temsilen ulusal veya uluslararası
bir organizasyonda görevlendirilen öğrenciler, görevlendirmenin veya organizasyonun devamı
süresince ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık süre-
sinin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre ders-
lerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde devamsızlıktan ka-
lınır.

Muafiyet
MADDE 27 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yüksek-

öğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu tüm derslerden muaf olmak için talepte bulu-
nabilir. Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda,
eğitim-öğretim yarıyılının derslerinin başlayacağı tarihten yedi iş günü öncesine kadar muafiyet
isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Birime başvurur.
Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Birim Kurulunca,
öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş iş günü
içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersi ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürü-
tülen temel bilişim derslerinden her eğitim-öğretim yılının başında bir muafiyet sınavı yapılır.
Bu sınavda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayıla-
bilmeleri için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun en az 60,00 veya
karşılığı olması gerekir.
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(4) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı; bulunduğu sınıfta okutulan zorunlu
derslerin tümünden muaf olması halinde bir üst sınıfa muafiyeti Birim Kurulunca kararlaştırılır.
Bu işlemler sonucu kabul edilen eşdeğer süre, normal ve azami öğretim süre hesabında dikkate
alınır.

(5) Muafiyeti yapılan öğrenci Birim Kurulunun kararından sonraki beş gün içerisinde
ders ön kaydını yapar.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ilgili mevzuat ile belirlenen şekillerde
yapılabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı ve/veya
elektronik olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Birim tarafından belirlenir
ve ilgili sınavdan en az yirmi gün önce ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve
yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak
zorundadırlar.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınav sayısı

ilgili kurul kararı ile belirlenir.
b) Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav

yerine kullanılabilir.
c) Aynı yarıyıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde

yapılabilir.
ç) Ara sınavların toplam ağırlığı %40,00’tır. Ara sınav dışındaki yarıyıl/yıl içi çalışma-

larının başarı notuna katkısının oranı Birim tarafından belirlenir.
(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul ta-

rafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az %70,00’ine devam etmek,
b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80,00’ine katılmak ve başarılı olmak

gerekir. Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlen-
dirilmesine Birim karar verir.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavının ağırlığı %60,00’tır. Yarıyıl/yılsonu sınavında 100 üzerinden
en az 60 puan almak zorunludur. Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 60
puan alamayan öğrencilerin ara sınavdan aldığı not değerlendirmeye katılmaz.

(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yıl sonu sı-

navına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden
59,99 ve daha düşük not alan öğrenciler ve dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından başarılı olduğu
halde genel akademik başarı not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına
girebilirler. İlgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün
ara verilir.

b) Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.
(5) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir, ancak yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için

mazeret kabul edilmez.
b) Tek ders sınavları gibi ek sınavlar için mazeret kabul edilmez.
c) Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğ-

renci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav-
larının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
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ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.

d) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
e) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren beş iş günü içerisinde

Birime şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır.
(6) Staj sonu sınavı: Dördüncü sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde pratik, be-

şinci sınıf öğrencileri için staj sürelerinin bitiminde teorik ve pratik olarak yapılan sınavdır.
(7) Tek ders sınavı: Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler akademik takvimde be-

lirtilen zamanlarda tek ders sınavına girerler. Sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler bü-
tünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra yazılı dilekçelerini Birime vererek bu haktan ya-
rarlanır. Bu sınavdan alınan not ders başarı notu yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. İlgili
dersten tek ders sınavına girerek başarısız olan öğrenci, derse tekrar kayıt yaptırıp devam ko-
şulunu yerine getirmeden tekrar ilgili ders için tek ders sınavına girme talebinde bulunmaz.

(8) Herhangi bir sınava mazeretsiz girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve sıfır
puan almış kabul edilir.

(9) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavlarında ilgili dersin müfredat programındaki teorik,
pratik ve klinik uygulamalarından sorumludurlar. Ancak son sınıf öğrencileri mesleklerinin
özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri derslerin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş
olan teorik, pratik ve klinik uygulamalarından sorumludurlar.

(10) Sınavlarda çeşitli nedenlerle soru iptal edildiği zaman, iptal edilen sorunun puanı
diğer sorulara eşit olarak dağıtılır.

(11) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-
dinde yer alan Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından
yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları
açılır.

(12) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çe-
kilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çe-
kilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır notu almış sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(13) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son
ders günü, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu
ve bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS’ye işlenir ve bütünleme sına-
vından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili Alt Birim
Başkanlığına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir.

(14) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl kaydını yenilemiş, o derse
kayıt yaptırmış ve derse devam koşulunu sağlamış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırma-
dığı veya girme hakkını kazanmadığı bir dersin sınavına girmesi durumunda aldığı not ilan
edilmiş olsa da iptal edilir.

(15) Dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından başarılı olduğu halde genel akademik başarı not
ortalamasını yükseltmek amacıyla girilen bütünleme sınavından alınan son not genel akademik
başarı not ortalamasının hesabında dikkate alınır.

(16) Öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendi-
rilmesi ve uyarlanması 27 nci maddeye göre Birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(17) İlgili mevzuatta öğrencilere tanınan diğer sınav hakları ilgili mevzuat hükümlerince
uygulanır.
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Sınav notuna itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş iş günü

içinde Birime bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Alt
Birim Başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili
dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itira-
zının devamı halinde; Birim Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dahil ol-
madığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap
anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esas-
tan inceleme yapılır. Not değişiklikleri Birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi ha-
tanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili Alt Birim Başkanına
başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, Birimce değerlendirilir. Eğer varsa not deği-
şikliği veya düzeltmeler Birim Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Kurul kararı
ilgili öğretim elemanına bildirilir.

Ders başarı notu
MADDE 30 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam

puan üzerinden başarı notu verilir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme
sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik
başarı durumunu gösterir. Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağır-
lıkları ilgili Alt Birim tarafından belirlenir.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğ-
renci bilgi sisteminde ilan edilir.

(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) SG (Sınava Girmedi): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek,

yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere
verilir. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

b) DZ (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan
öğrenciye verilen nottur. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

c) BZ (Başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 60,00’tan az puan alan veya
yarıyıl/yıl başarı puanı 60,00’tan az olan öğrencilere verilir. Başarısız olarak değerlendirilir.

ç) BL (Başarılı): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan 60,00 veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl
başarı puanı 60,00 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir. Başarılı olarak değerlendirilir.

d) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan
öğrencilere verilir.

e) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.
f) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalış-

malarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında
devam koşulu aranır.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yıl sonunda hesapla-

nır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik
başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.
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(2) Yıl akademik başarı not ortalaması hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir
yılda aldığı derslerden elde ettiği notları ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam
sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri topla-
mına bölünür. Bulunan değer yılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yıl akademik başarı not ortalamasının he-
saplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ders-
lerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
basamak kullanılarak ifade edilir.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından
belirlenen esaslara dayanılarak hesaplanır.

(6) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan derslere ait muafiyet notları
ortalamaya dahil edilir.

(7) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.
Mezuniyet
MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel
akademik başarı not ortalaması 60,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak ka-
zanır.

(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin öğreni-
mini tamamladığı en son tarih olan, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yarıyıl/yıl
sonu sınav haftasının son günü veya bütünleme sınav haftasının son günü veya stajın son günü
veya tek ders sınavının son günüdür.

(3) Bir öğrencinin mezuniyeti Birim kararı ile belirlenir.
Diploma onur öğrencileri
MADDE 33 – (1) Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler içinde tamam-

layan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 ara-
sında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olur.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato

tarafından belirlenir.
(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payı ile ilgili tüm

yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik belgelerini geri vermeleri zorunludur.
Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.

Diplomalar
MADDE 35 – (1) Birimde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi öğ-

rencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması
verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile ta-
mamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonu-
cuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili
programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.
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(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bil-
gilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

Diplomanın kaybı halinde verilecek belge
MADDE 36 – (1) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde ulusal bir gaze-

teye kayıp ilanı verme koşuluyla, ilgili yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.
Adres bildirme
MADDE 37 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

adrese yazılı olarak yapılmak veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Bildirim adresi öğrencilerin Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerdir. Ad-

resleri değiştiği halde ÖİBS’de güncellemeyen veya beyanlarında yanlış ya da eksik bilgi bu-
lunan öğrencilerin kayıt olurken bildirdikleri adrese bildirimin yapılması halinde, kendilerine
bildirim yapılmış sayılır.

İlişik kesme
MADDE 38 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin;
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma
cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi

ve raporunun ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,
ç) İlgili Birim kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı

payını ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması,
d) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya

yeterli diğer şartları sağlamaması,
durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.
Belgelerinin saklanması
MADDE 39 – (1) Ders devam çizelgeleri ve yarıyıl başarı sonuç listeleri başta olmak

üzere başarı değerlendirme belgelerinin bir kopyası ilgili Alt Birim Başkanlığında beş yıl süre
ile saklanır.

(2) Sınav evrakları gibi ölçme belgeleri Alt Birim Başkanlıkları tarafından iki yıl süre
ile saklanır. İki yılın sonunda ilgili Birim tarafından bir tutanakla imha edilir.

Laboratuvar-klinik kıyafeti
MADDE 40 – (1) Öğrenciler, laboratuvar ve klinik şartlarına uygun kıyafet giyerler.
Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 41 – (1) Öğrenciler, Birim tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü

laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Kasıt
ve ihmali davranıştan doğan hasarlar ve kayıplar kusuru oranında öğrenci ya da öğrencilerden
tazmin edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesinin ekonomik ve

sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet alım ve satımı ile inşaat,

onarım ve bakım, kiralama, finansal kiralama, taşıma, proje, etüt, müşavirlik ve benzeri işlerin

verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla serbest piyasa koşulları içerisinde

temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve bu Üniversiteye bağlı

akademik ve idari tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu ve 1 inci maddede tanımlanan her türlü alım,

yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri diğer işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

(2) Mal satımları konusunda ihale yapılmaz. Ancak, Mütevelli Heyet tarafından ihale

yapılmasına karar verilmesi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Üniversitenin yatırım ortaklığı anlaşması yaptığı kişi ve kurumların bu anlaşmalar

çerçevesinde yapacağı ve Üniversitenin de paydaş/ortak olacağı yatırımlar kapsam dışıdır.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-

kilatı Kanununun ek 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil alımlar: Teknik nedenlerden veya doğal afetlerden dolayı oluşan, anında müda-

hale edilmediği takdirde telafisi imkansız maddi ve manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksa-

tabilecek öngörülemeyen acil durumlar nedeniyle yapılacak alımları,

b) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve

haklarının en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında alımı ve satımını,

c) Başkan: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli per-

sonel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere

ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje kontrollük, müşavirlik ve benzeri her

türlü hizmeti,

d) İdare: Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimleri,

e) İhale: Bu Yönetmelikteki usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi

üzerine bırakıldığını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

f) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetkisi ve sorumluluğuna sahip kişi

veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
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g) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya

verilmesini,

ğ) Komisyon: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan işlerin ya-

pılması için ilgili mevzuata göre kurulacak komisyonları,

h) Mütevelli Heyet: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini,

i) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

j) Sözleşme: Üniversite yönetimi ile yüklenici veya başka kişi/kişiler arasında yapılan

yazılı anlaşmayı,

k) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

ve Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,

l) Taşıma: Menkul şeylerin yerlerinin değiştirilmesi işlerini,

m) Uygun fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,

n) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

o) Yaklaşık maliyet: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, yapım işle-

rinde keşif bedelini,

ö) Yapım: Her türlü inşaat, imalat, teknik onarım, yıkma değiştirme, iyileştirme ve mon-

taj işlerini,

p) Yeterlik belgesi: Genellikle yapım, taşıma ve hizmet ihaleleri ile gerektiğinde diğer

ihalelerde isteklilerden talep edilen, ihale konusu işte mesleki ve mali yeterliklerini gösteren

resmi belgeler veya ilgili komisyona verilmesi gereken diğer belgelerin her birini,

r) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisiyle, işin üzerine ihale edildiği gerçek kişiyi,

adi ortaklığı, ortak girişimi veya tüzel kişiyi, müteahhidi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale İşleri ile İlgili Organlar, Satın Alma İlkeleri, 

Satın Alma Talepleri ve Mali Limitler

Satın alma ve ihale işleri ile ilgili organlar

MADDE 5 – (1) Satın alma ve ihale işleri ile ilgili organlar şunlardır:

a) Satın alma ve ihale komisyonu: Satın alma işlerinden sorumlu birim yöneticisi, mali

işlerden sorumlu birim yöneticisi ile işin ilgili olduğu birimin temsilcisi olmak üzere toplam

üç kişiden oluşur. Bu komisyonda görev alacak ilgili birim temsilcileri Genel Sekreterin önerisi

ve Rektörün uygun görüşü ile her iki yılda bir Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecektir.

b) Teknik komisyon: İhale konusu iş, kapsam ve niteliği itibariyle olağandışı şekilde

geniş kapsamlı ve teknik bilgi gerektiriyorsa işin teknik şartnamesini oluşturmak amacıyla Ge-

nel Sekreterin önerisi ve Rektörün uygun görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından en az üç kişiden

oluşan teknik komisyon oluşturulabilir.

c) Harcama yetkilisi: Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini

kısmen veya tamamen Mütevelli Heyeti üyelerine, Rektöre, Genel Sekretere veya uygun gör-

düğü yöneticilere devredebilir.
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(2) Komisyonlar, üye tamsayısı ile toplanır ve toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile

karar alır.

(3) Komisyon, ihale yapılacak işle ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak

yaklaşık maliyet hesap raporu hazırlar. Gerekli hallerde konusunda uzman ve teknik kişiler ko-

misyona davet edilebilir ve/veya yazılı görüş istenebilir.

Akademik alımlara yönelik ilkeler

MADDE 6 – (1) Akademik birimlerce eğitim ve/veya araştırma alt yapısının kurulması

kapsamında; bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar do-

nanımının alımı ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Üniversitenin stratejisine uygunluk,

b) Planlanan veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının in-

celenmesi,

c) Ortak kullanılabilecek ürünlerin belirlenmesi,

ç) Altyapı, eğitim, destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması,

d) Araştırma projelerinde Üniversite dışı kaynak kullanımına özen gösterilmesi,

e) Belirlenen ihtiyacın ve temel teknik özelliklerinin herhangi bir marka belirtilmeden

ve/veya herhangi bir marka işaret edilmeden satın alma istek formunda yer alması.

Satın alma ilkeleri

MADDE 7 – (1) Satın alma ilkeleri şunlardır:

a) Ödeneği olmayan kalemden harcama yapılmaz. Genel Sekreterin önerisi ve Rektörün

uygun görüşü ile Mütevelli Heyet ödenek kalemleri arasında aktarma yapabilir.

b) Mal ve hizmet alımının mümkün olan en uygun şartlarda yapılması esastır.

c) Mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteye sahip olma

yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan

en uygun teklif tercih edilir.

ç) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin

aksamaması; ancak gereksiz mal stoklarından kaçınılması için Üniversite gerekli tedbirleri alır.

d) Alımlarla ilgili işler satın alma işlerinden sorumlu birim yöneticisinin yetki ve so-

rumluluğunda yürütülür. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilmediğinde

maddi, manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek durumlar ile teknik veya doğal afet-

lerden dolayı oluşan beklenmedik olaylar acil olarak kabul edilir.

e) Acil alımlar olarak belirlenen durumlarda gerekli mal ve hizmet alımı, birim yöne-

ticisi tarafından sözlü veya yazılı olarak olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle harcama yet-

kilisi veya onun yetkilendirdiği kişiye bilgi verilmesi ve onay alınmasını müteakip en kısa za-

manda sonuçlandırılır.

f) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün

kılacak şekilde hazırlanır. İhaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı

bilgilerin verilmesi ve rekabet bakımından birbirinden bağımsız birden fazla firmanın teklif

vermesi sağlanır.

Satın alma talepleri

MADDE 8 – (1) Tüm birimler tarafından, satın alınmasını istedikleri mal veya hizmetin

konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma talep formu doldurulup yönetim
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hiyerarşisi izlenerek Genel Sekreterliğe gönderilir. Toplanan bütün talepler ayrı ayrı veya bir-

leştirilerek değerlendirilirken stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü de yapılır.

Gerek duyulduğunda talepte bulunan birimlerin yetkililerinden talebin yeniden incelenmesi,

varsa eksikliklerin giderilmesi yönetim hiyerarşisi izlenerek istenebilir.

(2) Uygun bulunan talepler yetkisi dahilinde ise Genel Sekreter tarafından onaylanır.

Yetkisini aşan talepler ise Genel Sekreter tarafından yetkili yöneticiye onaylattırılır. Talebi

onaylayan makam onayını verirken alımın hangi satın alma usulü ile yapılacağını da belirler

veya bu yetkiyi satın alma ve ihale komisyonuna verir. Onaylanan talepler, satın alma ve ihale

komisyonunda görüşülmek üzere satın alma işlerinden sorumlu birim yöneticisine gönderilir.

Satın alma işlerinden sorumlu birim yöneticisi, belirlenen usule göre idari ve teknik şartname-

leri, fiyat tekliflerini ve diğer belgeleri hazırlatıp satın alma ve ihale komisyonuna sunar. Satın

alma ve ihale komisyonunun kararı doğrultusunda satın alma işleri, satın alma işlerinden so-

rumlu birim tarafından yürütülür.

Satın alma talep formunda bulunması gereken bilgiler

MADDE 9 – (1) Satın alma talep formunda, aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve idari birimlerde Genel Sekreterin, akademik birimlerde

ise birim sorumlusu olarak fakültelerde dekan, enstitülerde enstitü müdürü, yüksekokulda yük-

sekokul müdürü ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu müdürünün imzası,

b) Belgenin tarihi,

c) İhtiyacın konusu, niteliği ve gerekçesi,

ç) Tahmini tutarı,

d) Gerekli görülecek diğer açıklamalar,

e) Rektör imzası,

f) Harcama yetkilisinin onayı.

Mali limitler

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet, her bütçe dönemi başında Rektör ve Genel Sekre-

terin onaylamaya yetkili olduğu mali limitleri belirler. Mali limitler tahmini bütçeye göre tespit

edilir. Rektör ve Genel Sekreter için belirlenen mali limitleri aşan harcama tutarları için Mü-

tevelli Heyet yetkili olup; Başkana yetki devri yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Usulleri, İhale Dokümanı, Teslim Alma ve Ödeme

Satın alma ve ihale usulleri

MADDE 11 – (1) 2 nci maddenin birinci ve gerekli hallerde ikinci fıkrasında belirtilen

işler ile ilgili satın alma ve ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü: Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa

konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça

yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmının teklif veren tarafından imzalanması, teklif mek-

tubunun şartnameye uygun olarak hazırlanması, şartnamede teklif mektubu ile beraber veril-

mesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilmesi, teklif mektuplarında teklif edilen fi-

yatların rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, teklif mektuplarının teklif

veren tarafından imzalanması gerekir.
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b) Açık teklif usulü: Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı

teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık ola-

rak veya faks ya da elektronik posta ile alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür.

c) Doğrudan temin usulüne ilişkin esaslar şunlardır:

l) Bu usulde yayın, perakende yiyecek, içecek, çiçek, acil ihtiyaç duyulan kağıt-kırta-

siye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf mal-

zemesi, bakım, onarım, müşavirlik, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, fo-

toğraf, film, harita, keşif, reklam ve tanıtım, ilan, tercümanlık gibi mal ve hizmetler herhangi

bir firmadan doğrudan temin edilir. Onay süreci tamamlanan satın alma talebine istinaden satın

alma işi doğrudan satın alma işlerinden sorumlu birim yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.

2) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zo-

runlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör eliyle satıldığı hal-

lerde de doğrudan temin usulü uygulanabilir.

3) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve iletişim gibi abon-

man sözleşmesine veya tarifeye bağlanmış her türlü işlerde satın alma kararı aranmaz. Bu iş-

lerde ödemeler mali işlerden sorumlu birim yöneticisinin izni ile gerçekleştirilir.

4) Doğrudan temin usulünde, bir defada yapılan alımlar Mütevelli Heyetince belirlenen

mali limit tutarını aşamaz. Bu usul ile yapılan alımlarda alımın niteliği itibarıyla pazarlık ya-

pılmasına imkan sağlanır.

ç) Pazarlık usulü: Bu usulde, yapılacak işin fiyatı, niteliği, işin yerine getirilme süresi

ve diğer şartları isteklilerle görüşülerek idarenin menfaatine en uygun teklif sahibine ihale edilir.

d) Açık eksiltme usulü: Bu usulde ihaleye; istenilen iş veya malı, şartnamede yazılı

şartlara uygun olarak temin edebilecek kimseler katılabilir ve hazır bulunanlar tarafından ya-

pılacak tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihale edilir.

Açık eksiltme usulü ile ihale aşamasında aşağıdaki esaslara uyulur:

1) Onay merci tarafından, 2 nci maddenin birinci ve gerekli hallerde ikinci fıkrası kap-

samındaki işlerden diğer ihale usullerinden biriyle yapılmasının İdareye fayda sağlamayacağına

ayrıntılı gerekçeyle birlikte yazılı bir şekilde karar verilen işler açık eksiltme suretiyle ihale

edilir.

2) Açık eksiltmeye; şartnamede gösterilen şartlara uymak, teminatını vermek ve gerekli

belgeleri komisyona ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir. Komisyonca; teminatı ve belgeleri

incelendikten sonra, durumları şartnameye ve ilgili mevzuata uygun bulunmayarak açık ek-

siltmeye giremeyecek olanlara teminatları ve belgeleri iade edilir. Bu husus ayrıca bir tutanağa

bağlanır.

3) Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit edildikten ve bu husus

orada hazır bulunan isteklilere duyurulduktan sonra; komisyon başkanı isteklileri, şartnameyi

imzalamaları ve teklif vermeleri için davet eder. Şartnameyi imzalamayan istekliler teklif ve-

remez.

4) Teklif vermekten çekilenler ile teklif verecek istekli kalmadığının belirlenmesinden

sonra; komisyonca yetkili makamın onay şartına bağlı olmak üzere, en son ve en düşük teklif

veren teklif sahibine ihalenin verildiği bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır.
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e) Yarışma usulü: Üniversite; her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işlerini,

oluşturulan yarışma jürisi tarafından değerlendirme yapılmak suretiyle ödüllü veya ödülsüz

yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin kontrol hizmetleri de Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet

Başkanının onayı ile pazarlık usulü ile ihale edilebilir.

(2) Satın alımlarda, birinci fıkrada sayılan yöntemlerin uygulanmasında sadece en düşük

fiyat ölçütü esas alınmayıp, istenilen mal ve hizmetin fiyatı, kalitesi, istenilen zamanda

teslim/bakım/garanti şartları, isteklilerin deneyim, liyakat ve mali durumları birlikte değerlen-

dirilir ve Üniversitenin yararına en uygun teklif tercih edilir. Bu kriterlerden herhangi birisinin

istenilen şartlara uymaması durumunda fiyat göz ardı edilerek alım yapılabilir.

İhale dokümanı

MADDE 12 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz olarak görüle-

bilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları

zorunludur. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere

satılır. Doküman bedeli, ihale komisyonu tarafından tespit edilir.

Teklif alma

MADDE 13 – (1) Teklif alma aşamasında değişik kategoriler ve satın alınmak istenen

mal/hizmetin özelliklerine bağlı olarak, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntem-

lerden biri uygulanır.

(2) Talep edilen mal/hizmetin tutarı için birden fazla tedarikçiden teklif alınır. Onay

mercii tarafından, istenen mal/hizmetin piyasadaki tedarikçi sayısının kısıtlı olduğu, malzeme

temin süresinin daha kısa olduğu veya özellik arz eden alımlarda birden fazla teklif alınmasına

gerek olmadığına karar verilebilir.

(3) Sürekli tüketim arz eden her türlü mal/hizmet alımlarında, kalite ve koşullarda bir

değişiklik yoksa aynı tedarikçiden mal/hizmet alımı devam edebilir.

(4) İstenen mal/hizmet için öncelikle, daha önce çalışılmış veya denenmiş tedarikçiler-

den teklif alınır.

(5) Yurt dışı alımlarda teslim şekli, teslim şartları, süreleri, montaj, bakım, ödeme şekli

gibi satın alma koşulları kararlaştırıldıktan sonra tedarikçi firmalardan teklif veya koşullara

uygun proforma fatura istenir.

(6) Satın alma birimi tarafından istenilmesi durumunda alınacak hizmet için hizmeti

talep eden birim tarafından teknik şartname hazırlanır ve satın alma birimine iletilir. Hazırlanan

teknik şartname ayrıntılı iş tanımını, istenecek her türlü evrak bilgisini içermelidir. İlgili teknik

şartname, ön araştırma sonucunda seçilerek belirlenen tedarikçilere, varsa ek dokümanları ile

birlikte gönderilir.

Teslim alma, kabul ve ödeme

MADDE 14 – (1) Satın alma talebinde yer alan işin tamamlanmasını müteakip talep

eden birimce gerektiğinde bir muayene heyeti oluşturulmak suretiyle mal veya hizmetin ayıpsız

olarak ifa edildiğine ilişkin teslim/kabul tutanağı düzenlenir ve yetkili makamın onayına su-

nulur. Teslim sonrası gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, mali işlerden sorumlu birim

yöneticiliği tarafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme koşulları çerçevesinde ödenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler, Sözleşmeler, Teminatlar, İhalenin Kesinleşmesi,

İhaleye Katılamayacaklar, Komisyon Kararı

Gerektirmeyen İşlere İlişkin Esaslar

Şartnameler

MADDE 15 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak satın alma işlerinden sorumlu birim yöneticiliğine
gönderilir.

(2) Şartnamelerde satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliğinin belir-
tilmesi gerekir. Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların ya-
nında gerekli hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. İşin niteliğine göre,
bu şartnameler birleştirilebileceği gibi ayrı olarak da düzenlenebilir. Bunlardan;

a) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla
istekte bulunan birim yöneticiliği ile satın alma işlerinden sorumlu birim yöneticiliği tarafından
birlikte hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kısmına ya da
diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:

1) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet cins ve miktarı ile işin konusu, yapım
işlerinde alt yüklenici kullanılıp kullanılamayacağı.

2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi.
3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa oranı, niteliği ve yüklenicinin sözleşmeden

kaçınması halinde irat kaydedileceği.
4) Opsiyon müddeti.
5) İşin süresi.
6) Ödeme şartları ve yeri.
7) Teslim şekli, teslim tarihi ve usuller.
8) Vergi, harçlar ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödeneceği.
9) Gümrük işlemleri gerektiren ihalelerde istenilen şartlar.
10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.
11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali.
12) Uyuşmazlıkların çözümü.
13) Satın alma işleminin hangi usulle yapılacağı.
14) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler.
15) Gecikme faizleri ve bunun gerektiğinde teminattan karşılanması.
16) İhtilafların çözüm şekli.
17) Gerekli görülen diğer belgeler.
b) Teknik şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim ile satın alma işlerinden
sorumlu birim yöneticiliği tarafından birlikte hazırlanır. Hazırlanan satın alma talep formu veya
dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre
teknik şartname olarak kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi.
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2) Garanti.

3) Teslim süresi, yeri ve şekli.

4) Bakım, servis, montaj süresi ve ücretleri.

5) Hizmetin/malın niteliği gerektiriyorsa, yedek parça fiyat listesi.

6) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde; toplam ihale be-

delinin % 5’inden fazla olmamak kaydıyla erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve

ödeme şekli.

Sözleşmeler

MADDE 16 – (1) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açı-

sından en uygun teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde, satın

alma ve ihale komisyonunca kararın onaylanmasını takiben onbeş gün içinde sonuç ilgili fir-

maya bildirilir ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı

yatırmaya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Malın tanımı, hizmetin konusu, yapılacak iş ve şartlar gibi alınacak malın/hizmetin

net ve ayrıntılı olarak açıklaması.

b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat.

c) Süre, fesih, yenileme ve teminatın nakde dönüşme şartları.

ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları.

d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve idare için doğacak haklar.

e) Burada sayılmamakla beraber işin niteliği gereğince sözleşmede yer alması gereken

diğer hususlar.

(2) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat

artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, istenirse yeni bir satın alma isteği

yapılmasına gerek duyulmadan sözleşme satın alma ve ihale komisyonunun onayıyla yenile-

nebilir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri için, yeni

bir satın alma talebi yapılması gerekir.

Geçici ve kesin teminat

MADDE 17 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden % 3 oranında geçici teminat alınabilir.

(2) İhaleyi kazanan firma/firmalardan işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden % 6 oranında kesin teminat alınır.

İhalenin kesinleşmesi ve geçici veya kesin teminatın nakde dönüşmesi

MADDE 18 – (1) İhaleler mali limitler çerçevesinde harcama yetkilisinin onayı ile en

geç onbeş iş günü içerisinde kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya

tebliğ edilerek sözleşme yapmaya kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale veril-

meyen isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.

(2) İhaleyi kazanan firmanın sözleşme imzalamaya gelmemesi halinde geçici teminat

irat kaydedilir.
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(3) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenicinin teminatı herhangi bir zarar bulunma-
sına gerek olmaksızın irat kaydedilir. Yüklenicinin Üniversiteye zarar vermesi durumunda bu
zarar, kesin teminat miktarıyla karşılanamıyorsa kalan kısım hukuki yollardan ayrıca talep edilir.

(4) Mücbir sebepler dışında taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici hakkında ihale-
den yasaklama prosedürü başlatılır.

İhaleye katılamayacaklar ve yeterlik kuralları
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren işlemlere
katılamazlar:

a) Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Rektör, Genel Sekreter, kurucu vakıf olan TİVAK
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile eşleri, üçüncü derece kan ve ikinci dereceye kadar bu
derece dâhil kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

b) 2 nci madde kapsamına giren iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar bu derece
dâhil kan ve ikinci dereceye kadar bu derece dâhil kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edi-
nenleri.

c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen
istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihale-
lerine katılmaktan yasaklama getirilenler.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre, geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin
ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

d) Haklarında iflas yoluyla takip başlatılanlar, iflas ertelemesi, yeniden yapılanma veya
konkordato için başvurmuş olanlar, hakkında başlatılan icra takibi semeresiz kalmış olanlar.

e) Yapılandırılmamış SGK primi ve yapılandırılmamış kesinleşmiş vergi borcu bulu-
nanlar.

(2) İhaleye katılacakların mevzuatları uyarınca ihale konusu mal veya hizmeti sağla-
maya ehil olduğunu gösteren belgeler ile ihale konusu işi ifa edebilme kapasitesi yönünde de-
ğerlendirilmek üzere iş hacmi, cirosu ve ödediği vergilere ilişkin dökümler ihaleye katılım ön-
cesi satın alma ve ihale komisyonuna sunulur. Komisyon gerekli gördüğü başkaca belgeleri
talep edebilir.

Satın alma ve ihale komisyonu kararını gerektirmeyen işler
MADDE 20 – (1) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, ileti-

şim giderleri abonelik sözleşmeleri veya tarifeye bağlı işler gibi acilen yapılması gereken zo-
runlu işler ile yapımı, onarımı, alımı ve dağıtımı tek kişi veya tek kurumun elinde veya yetki-
sinde bulunan işler, Rektörlükçe belirlenen ve Mütevelli Heyetçe onaylanan esaslara göre Üni-
versite tarafından doğrudan yapılır.

(2) Azami limitleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmek kaydı ile akademik ve idari
personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri ve ya-
zılımların satın alınması, ihale komisyonu kararı olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve il-
gisine göre Genel Sekreterin veya Rektörün onayı ile doğrudan sağlanır.
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(3) Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar satın alma ve ihale komisyonu kararı ge-

rektirmez.

(4) Yapımına Mütevelli Heyetçe karar verilen ve finansmanı Mütevelli Heyet üyesi/üye-

leri tarafından sağlanan ve/veya finansmanı Üniversite bütçesinden karşılanmakla birlikte or-

taklıklar kurulmak suretiyle yürütülen Üniversite bünyesinde yapılacak tüm inşaat işleri ile

makine teçhizat alım ve harcamaları Mütevelli Heyet tarafından re’sen görevlendirilen komis-

yonlar tarafından doğrudan yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Mütevelli Heyeti ka-

rarları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN 

SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE

HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ 

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde listelenen gıda-

larda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-monokloropropan 1,2-diol

(3-MCPD) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) seviyelerinin resmi kontrolü için numune

alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 − (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel

olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Birincil  (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan ma-

teryal miktarını,
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ç) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini,
d) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi,
e) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü,
f) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleş-

tirilmesi ile elde edilen ve parti ve alt partileri temsil eden numuneyi,
g) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından orijin, çeşit, paketleyici veya gön-

derici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu ve balık söz konusu oldu-
ğunda balık boyutunun benzer olduğu ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir mik-
tarını,

ğ) PTFE: Politetrafloretileni,
h) Şahit numune: İtirazlı durumlar için, paçal numuneden ayrılan numuneyi,
ifade eder.
Numune alma 

MADDE 4 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik,
3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; Ek-1’de yer alan hükümlere göre numune
alınır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

MADDE 5 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik,
3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; Ek-2’de yer alan hükümlere göre numune
hazırlanır ve analiz metodu kriterleri sağlanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi
Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen 28/3/2007 tarihli ve (AT)
333/2007 sayılı Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan
1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune
Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/2) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan
ürünlerde resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar 31/12/2017 tarihine kadar bu
Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar,
yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Ka-
lay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi
Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ
No: 2014/2) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Rekabet Kurumundan:

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE

DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/2)

MADDE 1 – 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet

Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2010/4)’in 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir. 

“(5) Üç yıllık dönem içinde, aynı kişiler ya da taraflar arasında veya aynı ilgili ürün

pazarında aynı teşebbüs tarafından, bu maddenin ikinci fıkrası anlamında gerçekleştirilen iki

ya da daha fazla işlem, bu Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan ciroların hesaplanması bakımın-

dan tek bir işlem olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddedeki diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Kontrolün, borsada seri işlemler vasıtasıyla farklı satıcılardan yapılan menkul kıy-

met alımları sonucunda elde edilmesi durumunda; 

a) İşlemin Kurula gecikme olmaksızın bildirilmesi,  

b) Elde edilen menkul kıymetlere bağlı oy haklarının kullanılmaması ya da sadece ya-

tırımların tam değerinin korunmasını sağlamak amacıyla Kurul kararıyla tanınacak bir istisnaya

dayanarak kullanılması,

koşullarının sağlanması kaydıyla işlem gerçekleştirildikten sonra Kurula bildirilebilir.

Kurul istisna kararlarında işlem taraflarına etkin rekabet koşullarını sağlamak amacıyla şart ve

yükümlülükler getirebilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2010 27722
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/9/2011 28070
2- 29/12/2012 28512
3- 15/2/2016 29623
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Rekabet Kurumundan:

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA

İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/3)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı motorlu taşıtlar sektöründeki dikey anlaşmaların

7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hü-

kümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yeni motorlu taşıtların alımı, satımı veya yeniden satımı;

motorlu taşıtların yedek parçalarının alımı, satımı veya yeniden satımı ve motorlu taşıtlara yö-

nelik bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması konulu dikey anlaşmaların, dikey sınırlamalar

içermeleri halinde, bu Tebliğde düzenlenen koşullara uymak kaydıyla, 4054 sayılı Kanunun

4 üncü maddesindeki yasaklamadan Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak

grup olarak muaf tutulmalarını kapsar.

(2) Motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren rakip teşebbüsler arasında yapılan di-

key anlaşmalar bu Tebliğ ile tanınan muafiyetten yararlanamaz. Bununla birlikte, karşılıklılık

koşulu bulunmayan ve sağlayıcının anlaşma konusu mal veya hizmetlerin üreticisi ve dağıtıcısı

olduğu, buna karşılık alıcının anlaşma konusu mal veya hizmetler ile rekabet eden mal veya

hizmetlerin üreticisi olmayıp yalnızca dağıtıcısı olduğu anlaşmalar ise bu Tebliğ ile tanınan

muafiyetten yararlanabilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile 27 nci

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alıcı: Bir teşebbüs namına ve hesabına mal veya hizmetleri satan teşebbüsler de dâhil

olmak üzere, dikey anlaşmaya taraf olan ve sağlayıcıdan mal veya hizmetleri satın alan teşeb-

büsü,

b) Bağımsız yedek parça dağıtıcısı: Taşıt sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sis-

temi içerisinde yer almaksızın motorlu taşıtlar için yedek parça dağıtımı yapan teşebbüsü,

c) Bakım ve onarım zincirleri: Birden fazla teşebbüsün belirli standartlara göre ağ ku-

rucusu tarafından bir franchise sözleşmesi kapsamında ağa dâhil edilmesi suretiyle kurulan ba-

kım ve onarım ağını,

ç) Dağıtıcı: Alıcıları ve/veya zincir servisleri,

d) Dikey anlaşmalar: Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gös-

teren iki veya daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya ye-

niden satımı amacıyla yapılan anlaşmaları,
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e) Dikey sınırlamalar: Bir dikey anlaşmada yer alan ve 4054 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi kapsamına giren rekabet sınırlamalarını,

f) Eş değer kalitede yedek parça: Bir motorlu taşıtın montajında kullanılan orijinal par-
çaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen deney ve mua-
yene metotlarına göre orijinal parçayla kıyaslanarak tespit edilen kütle, boyut, malzeme, işlev-
sellik gibi kriterlere uygunluğu, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçayı,

g) Motorlu taşıt: Karayollarında insan, hayvan ve yük taşıma amaçlı kullanılan, üç veya
daha fazla tekerlekli, kendinden tahrikli araçları,

ğ) Münhasır dağıtım sistemi: Sağlayıcının belli bir bölgede yeniden satış için ürünlerini
tek bir dağıtıcıya satmayı taahhüt ettiği, aynı zamanda dağıtıcının münhasır olarak oluşturulmuş
diğer bölgelere yapacağı aktif satışların sınırlandırıldığı bir dağıtım sistemini,

h) Nicel seçici dağıtım sistemi: Sağlayıcının, dağıtıcılarını seçerken doğrudan veya do-
laylı olarak dağıtıcıların sayılarını sınırlandıracak kriterler kullandığı seçici dağıtım sistemini,

ı) Nitel seçici dağıtım sistemi: Sağlayıcının, dağıtıcılar için sadece nitel olan, anlaşma
konusu mal veya hizmetlerin niteliğinin gerektirdiği, dağıtım sistemine katılmak için başvuran
tüm aday teşebbüsler için aynı olacak şekilde belirlenen ve ortaya konan, ayrımcı bir biçimde
uygulanmayan ve doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtıcıların sayısını sınırlamayan kriterler
kullandığı seçici dağıtım sistemini,

i) Orijinal yedek parça: Bir motorlu taşıtın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede
olan ve motorlu taşıt üreticisi tarafından söz konusu yedek parçaların üretimine ilişkin olarak
getirilen teknik özelliklere ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçaları (Motorlu ta-
şıtın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır. Bu parça-
ların, söz konusu taşıtın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve taşıt üre-
ticisi tarafından getirilen teknik özelliklere ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça
üreticisi tarafından belgelendirilmesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça ol-
duğu varsayılır.),

j) Özel servis: Taşıt sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sistemi içerisinde yer al-
maksızın motorlu taşıtlar için bakım ve onarım hizmeti sağlayan teşebbüsü,

k) Rekabet etmeme yükümlülüğü: Alıcının anlaşma konusu mal veya hizmetlerle re-
kabet eden malları veya hizmetleri üretmesini, satın almasını, satmasını veya yeniden satmasını
engelleyen doğrudan ya da dolaylı her türlü yükümlülüğü (Ayrıca alıcının bir önceki takvim
yılındaki alımları esas alınarak, ilgili pazardaki anlaşma konusu mal veya hizmetlerin ya da
onları ikame eden mal veya hizmetlerin yeni motorlu taşıtların satışı pazarında %80’inden,
satış sonrası pazarında %30’undan fazlasının sağlayıcıdan veya sağlayıcının göstereceği başka
bir teşebbüsten satın almasına yönelik olarak alıcıya doğrudan veya dolaylı biçimde getirilen
herhangi bir yükümlülük de rekabet etmeme yükümlülüğü olarak kabul edilir.),

l) Sağlayıcı: Dikey anlaşmaya taraf olan ve anlaşma konusu mal veya hizmetleri alıcıya
satan teşebbüsü,

m) Seçici dağıtım sistemi: Sağlayıcının, anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece
belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı
taahhüt ettiği ve bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri, bu sistemin işletilmesi
için sağlayıcı tarafından ayrılmış olan bölge içinde yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı
taahhüt ettiği bir dağıtım sistemini,
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n) Tek alıcıya sağlama yükümlülüğü: Sağlayıcının, anlaşma konusu malları veya hiz-

metleri, kendi kullanımı veya yeniden satışı amacıyla Türkiye içerisinde sadece bir alıcıya sat-

masına yönelik doğrudan veya dolaylı yükümlülüğü,

o) Yedek parça: Bir motorlu taşıtın parçalarını değiştirmek amacıyla motorlu taşıtın

üzerine veya içine takılabilen, yakıt hariç olmak üzere, motorlu taşıtın kullanımı için gerekli

olan malları,

ö) Yetkili dağıtıcı: Taşıt sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sistemi içerisinde

motorlu taşıtların satışı, motorlu taşıt yedek parçalarının dağıtımı, bakım ve onarım hizmetle-

rinin sağlanması faaliyetlerini bir arada sunan teşebbüsü,

p) Yetkili satıcı: Taşıt sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sistemi içerisinde, yal-

nızca motorlu taşıtların satışı faaliyetini sunan teşebbüsü,

r) Yetkili servis: Taşıt sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sistemi içerisinde, mo-

torlu taşıtlar için bakım ve onarım hizmetleri sağlayan teşebbüsü,

s) Yetkili yedek parça dağıtıcısı: Taşıt sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sistemi

içerisinde yalnızca motorlu taşıtların yedek parçalarının dağıtımı faaliyetini sunan teşebbüsü,

ş) Zincir servis: Bakım ve onarım zincirleri bünyesinde bakım ve onarım hizmeti veren

teşebbüsü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyete İlişkin Koşullar

Genel koşullar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ile sağlanan muafiyet, nicel seçici dağıtımı ve münhasır da-

ğıtımı konu alan anlaşmalar bakımından;

a) Taşıt sağlayıcısının motorlu taşıt sağladığı ilgili pazardaki pazar payının %30’u aş-

maması,

b) Taşıt veya yedek parça sağlayıcısının yedek parça sağladığı ilgili pazardaki pazar

payının %30’u aşmaması,

c) Taşıt sağlayıcısının bakım ve onarım hizmeti sağladığı ilgili pazardaki pazar payının

%30’u aşmaması,

ç) Bakım ve onarım zincirleri bakımından ağ kurucusu teşebbüsün bakım ve onarım

pazarındaki pazar payının %30’u aşmaması,

durumunda uygulanır.

(2) Nitel seçici dağıtım sistemi bakımından pazar payı eşiği bulunmamaktadır.

(3) Tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarda muafiyet, alıcının an-

laşma konusu malları ve hizmetleri aldığı ilgili pazardaki payının %30’u aşmaması koşuluyla

uygulanır.

(4) Muafiyet sağlayıcı ile dağıtıcı arasında yapılan anlaşmanın;

a) En az beş yıl süreli olması ve anlaşmada yer alacak olan yenilememe isteğini anlaş-

manın sona ermesinden asgari altı ay önce bildirmeyi her iki tarafın da kabul etmesi veya,
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b) Belirsiz bir süre için yapılması halinde feshi ihbar süresinin her iki taraf için de en

az iki yıl olması ancak bu sürenin; sağlayıcının anlaşmaya son vermesi durumunda kanundan

veya anlaşmadan dolayı uygun bir tazminat ödemek zorunda olduğu veya dağıtım sisteminin

önemli bir kısmını ya da tamamını yeniden düzenlemesinin zorunlu olması nedeniyle sağlayı-

cının anlaşmayı sona erdirmesi hallerinde en az bir yıla indirilmesi,

koşullarıyla uygulanır.

Anlaşmaların grup muafiyetinden yararlanmasını engelleyen sınırlamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda sayılan, rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelleme

amacı taşıyan sınırlamaları içeren dikey anlaşmalar bu Tebliğ ile tanınan muafiyetten yararla-

namaz:

a) Dağıtıcının kendi satış fiyatını belirleme serbestisinin engellenmesi. Ancak, taraf-

lardan herhangi birinin baskısı veya teşvik etmesi sonucu sabit veya asgari satış fiyatına dö-

nüşmemesi koşuluyla, sağlayıcının veya ağ kurucusu teşebbüsün azami satış fiyatını belirlemesi

veya satış fiyatını tavsiye etmesi mümkündür.

b) Aşağıdaki haller dışında, dağıtıcının anlaşma konusu mal veya hizmetleri satacağı

bölgeye veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirilmesi.

1) Alıcının müşterilerince yapılacak satışları kapsamaması kaydıyla, sağlayıcı tarafından

kendisine veya bir başka alıcıya tahsis edilmiş münhasır bir bölgeye ya da münhasır müşteri

grubuna yapılacak aktif satışların kısıtlanması.

2) Toptancı seviyesinde faaliyet gösteren alıcının son kullanıcılara yönelik satışlarının

kısıtlanması.

3) Seçici dağıtım sistemi üyelerinin yetkili olmayan dağıtıcılara, bu sistemin işletilmesi

için sağlayıcı tarafından ayrılmış olan bölge içinde satış yapmalarının kısıtlanması.

4) Birleştirilmek amacıyla tedarik edilen parçaların söz konusu olması halinde, alıcının

bunları üretici konumundaki sağlayıcının rakiplerine satmasının kısıtlanması.

c) Seçici dağıtım sisteminin uygulandığı pazarlarda, perakende seviyede faaliyet gös-

teren seçici dağıtım sistemi üyelerinin son kullanıcılara yapacakları aktif veya pasif satışların

kısıtlanması. Ancak, sadece yeni motorlu taşıtların satışı konulu anlaşmalar bakımından olmak

kaydıyla, bir sistem üyesinin yetkili olmadığı yerde faaliyet göstermesinin yasaklanması hakkı

saklıdır.

ç) Seçici dağıtım sisteminde, sistem üyelerinin kendi aralarındaki alım ve satımın en-

gellenmesi.

d) Yetkili dağıtıcının, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini, imzala-

yacağı alt anlaşmalarla yetkili servislere devretme hakkının kısıtlanması.

e) Yetkili servisin faaliyetlerini bakım ve onarım hizmetleri ve yedek parça dağıtımı ile

sınırlı tutma serbestisinin kısıtlanması.

f) Yetkili dağıtıcıların, yetkili servislerin veya yetkili yedek parça dağıtıcılarının, mo-

torlu taşıtların yedek parçalarını, bu parçaları motorlu taşıtların bakım ve onarımında kullanacak

olan özel servislere satma serbestisinin kısıtlanması.
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g) Bir motorlu taşıt sağlayıcısıyla yedek parça sağlayıcısı ya da tamir ekipmanı, teşhis

cihazı gibi ekipmanların sağlayıcısı arasında yapılan anlaşmayla, söz konusu malların yetkili

dağıtıcılara, yetkili veya bağımsız yedek parça dağıtıcılarına, yetkili veya özel servislere ya da

son kullanıcılara satılması imkânının kısıtlanması.

ğ) Yetkili dağıtıcının veya yetkili servisin orijinal yedek parçaları ya da eş değer kalitede

yedek parçaları kendi tercih ettiği üçüncü bir teşebbüsten satın almasının ve bunları motorlu

taşıtların bakım ve onarımı için kullanmasının engellenmesi. Ancak garanti kapsamında yapılan

tamir, ücretsiz bakım ve taşıt geri çağırma işlerinde, motorlu taşıt sağlayıcısı kendisinin sağla-

dığı orijinal parçaların kullanımını zorunlu kılabilir.

h) Bir motorlu taşıt üreticisi ile ürettiği motorlu taşıtlarda kullandığı yedek parçaların

sağlayıcısı arasında yapılan anlaşmayla, yedek parça sağlayıcısının markasını veya logosunu,

sağlanan parçalar üzerine etkili ve kolayca görülebilir bir biçimde koymasını engelleyici nite-

likte kısıtlamalar getirilmesi.

Rekabet etmeme yükümlülüğü ve ek tesis yerlerinin açılmasının kısıtlanması

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ile tanınan muafiyet, aşağıda belirtilen rekabet etmeme yü-

kümlülüklerine uygulanmaz:

a) Motorlu taşıtların dağıtımı bakımından;

1) Alıcıya getirilen belirsiz süreli veya süresi beş yılı aşan rekabet etmeme yükümlülüğü.

2) Anlaşmanın sona ermesinden sonraki döneme ilişkin olarak getirilen rekabet etmeme

yükümlülüğü.

3) Seçici dağıtım sistemi üyelerine getirilen, belirlenmiş rakip sağlayıcıların ürünlerini

satmama yükümlülüğü.

b) Yedek parçaların dağıtımı bakımından;

1) Alıcıya anlaşmanın süresi içinde getirilen her türlü rekabet etmeme yükümlülüğü.

Ancak, bağımsız yedek parça sağlayıcılarının kurdukları yedek parça dağıtım ağları bakımından

bağımsız yedek parça dağıtıcılarına süresi beş yıla kadar olmak üzere getirilen rekabet etmeme

yükümlülüğü grup muafiyetinden yararlanır.

2) Alıcıya anlaşmanın sona ermesinden sonraki döneme ilişkin olarak getirilen rekabet

etmeme yükümlülüğü.

3) Seçici dağıtım sistemi üyelerine getirilen, belirlenmiş rakip sağlayıcıların ürünlerini

satmama yükümlülüğü.

c) Bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması bakımından;

1) Alıcıya anlaşmanın süresi içinde getirilen her türlü rekabet etmeme yükümlülüğü.

Ancak, bakım ve onarım zincirleri bakımından zincir servislere süresi beş yıla kadar olmak

üzere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü grup muafiyetinden yararlanır.

2) Alıcıya anlaşmanın sona ermesinden sonraki döneme ilişkin olarak getirilen her türlü

rekabet etmeme yükümlülüğü.

(2) Yedek parçaların dağıtımı ve/veya bakım ve onarım hizmetleri bakımından, seçici

dağıtım sisteminin uygulandığı hallerde ek tesis yerlerinin açılması ile ilgili olarak getirilen

doğrudan veya dolaylı yükümlülüklere bu Tebliğ ile tanınan muafiyet uygulanmaz.
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Muafiyetin geri alınması

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ ile muafiyet sağlanmış bir anlaşmanın, 4054 sayılı Kanunun

5 inci maddesinde düzenlenen koşullarla bağdaşmaz etkilere sahip olduğunun tespit edilmesi

halinde, Rekabet Kurulu, Kanunun 13 üncü maddesine dayanarak, anlaşmaya bu Tebliğ ile ta-

nınan muafiyeti geri alabilir. Bu durumda Rekabet Kurulu, nihai kararını vermeden önce ta-

rafların yazılı ve/veya sözlü görüşlerini ister.

(2) Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağların ilgili pazarın

%50’sinden fazlasını kapsaması durumunda, Rekabet Kurulu, ayrıca çıkaracağı bir tebliğ ile

ilgili pazarda belirli sınırlamaları içeren anlaşmaları bu Tebliğin sağladığı muafiyetin dışına

çıkarabilir.

Pazar payının hesaplanması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde geçen pazar payı;

a) Yeni motorlu taşıtların dağıtımında, anlaşma konusu mallarla birlikte alıcı tarafından

ürünlerin özellikleri, fiyatları ve kullanım amaçları bakımından ikame edilebilir olarak görülen

ve yine sağlayıcı tarafından satılan diğer malların adedi üzerinden,

b) Yedek parçaların dağıtımında, anlaşma konusu mallarla birlikte alıcı tarafından ürün-

lerin özellikleri, fiyatları ve kullanım amaçları bakımından ikame edilebilir olarak görülen ve

yine sağlayıcı tarafından satılan diğer malların değeri üzerinden,

c) Bakım ve onarım hizmetlerinin sunumunda, anlaşma konusu hizmetlerle birlikte alıcı

ya da zincir servis tarafından hizmetlerin özellikleri, fiyatları ve kullanım amaçları bakımından

ikame edilebilir olarak görülen ve yine sağlayıcı veya ağ kurucusu tarafından sağlanan hiz-

metlerin değeri üzerinden,

hesaplanır.

(2) Eğer bu hesaplamalar için gerekli olan adet verisi temin edilemiyorsa değer, değer

verisi temin edilemiyor ise adet verisi kullanılabilir. Eğer böyle bir bilgi de elde edilemiyorsa,

güvenilir pazar bilgilerinden yola çıkılarak yapılan tahminler kullanılabilir.

(3) Bu Tebliğde bulunan %30’luk pazar payı eşiğinin uygulanmasında aşağıdaki ku-

rallar uygulanır:

a) Pazar payı bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanır.

b) Pazar payı başlangıçta %30’dan fazla olmayıp daha sonra %35’i aşmayacak şekilde

eşiğin üzerine çıkarsa muafiyet, %30 pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki iki

yıl boyunca da geçerli olmaya devam eder.

c) Pazar payı başlangıçta %30’dan fazla olmayıp daha sonra %35’in üzerine çıkarsa

muafiyet, %35 pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden yıl boyunca da geçerli olmaya

devam eder.

ç) (b) ve (c) bentlerinin sağladığı haklar sürenin iki takvim yılını aşmasına neden olacak

şekilde birleştirilemez.

Tebliğin uyumlu eylemlere uygulanması

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, 2 nci maddenin kapsamına giren teşebbüsler arası uyumlu

eylemlere de uygulanır.
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Kanunun 6 ncı maddesinin uygulanması

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre tanınmış muafiyet, 4054 sayılı Kanunun

6 ncı maddesinin uygulanmasını engellemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 12 – (1) 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-

torlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti

Tebliği (Tebliğ No: 2005/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş Süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte 2005/4 sayılı Tebliğ

ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanmakta olan ancak, bu Tebliğde öngörülen grup mua-

fiyetinden yararlanma koşullarını taşımayan anlaşmaların bu Tebliğ ile tanınan muafiyetten

yararlanabilmesi için, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Tebliğ

ile öngörülen koşulları sağlayacak şekilde değiştirilmeleri gerekir. Bu süre içerisinde anılan

anlaşmalara 4054 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen yasaklama uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 23/02/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-33

Konu : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul

A.Ş. adına kayıtlı, Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç Köyü, 224 ada, 1 parseldeki 11.230,66 m2

yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık

Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde be-

lirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 564.000 (Beşyüzaltmışdörtbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa ERGÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Mustafa ERGÜN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-

leri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin ipta-

line” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/470 

Karar No : 2016/431 

Mahkememizin 08.11.2016 tarih, 2016/470 Esas ve 2016/431 Karar sayılı kararı ile sanık 

Yavuz Dağ hakkında adet gereği açıkta bırakılmıĢ eĢya hakkında hırsızlık suçundan 5237 sayılı 

yasanın 142/1-e, 58/6 ve 53/1 maddeleri gereğince 2 yıl hapis cezasına dair verilen karar, 

Abdulsemet ve Aysel oğlu, 1980 Ġstanbul doğumlu, SANIK YAVUZ DAĞ'a Türkiye'de 

bulunan mevcut adreslerinde de tebligat imkanı bulunamamıĢtır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 805 

—— • —— 
İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/217 

Karar No : 2016/266 

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/11/2016 tarihli ilamı ile TCK 

142/2-h, 53/1 maddesi gereğince 5 Yıl 2 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılan Muhammet ve 

Feyruz oğlu, 1989 Suriye doğumlu, DILBĠRĠN MUHAMMET SALĠH tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 806 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/87 

Karar No : 2016/540 

Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

TCK.nun 125/1, 43, CMK. 223/8. maddesi gereğince DÜġÜRÜLMESĠNE, 

Tehdit suçundan TCK.nun 106/1, 1. CMK. 231.5..maddeleri gereği 6 ay hapis cezasının 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmekle. 

Osman ve Pakize oğlu 01/11/1984 Araç doğumlu EYÜP KÖSE tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 807 
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Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2014/46 

Karar No : 2015/726 

Sanık : GELA DIAKONIDZE, Cemali ve Lili oğlu, 1980 doğumlu, 

GÜRCĠSTAN uyruklu. 

Suç : Hırsızlık 

Suç Tarihi : 10/12/2013 

Uygulanan Kanun Mad. : TCK 142/1 - a 

Verilen Ceza Miktarı : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. 

(CMK231/8) 

Karar Tarihi : 26/11/2013 

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiĢ olduğundan, 7201 Sayılı 

Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 

tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 

kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 873 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/688 

Karar No : 2014/289 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 15/04/2014 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mohammadesacıl ve 

Ashrafsadat kızı, 02/04/1969 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ANITA JADIDOLESLAMI 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

Tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde verilecek itiraz dilekçesi veya zabıt katibine yapılacak 

beyanla itiraz talebinin Ġstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği Kanun 

yollarına baĢvurulmadığı takdirde hükmün kesinleĢeceği itirazı kabil olmak üzere karar verilmiĢ 

olup, Ġlan olunur. 874 

—— • —— 
Antalya 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/7 

Karar No : 2015/988 

Mahkememizin 24/12/2015 tarih ve 2014/7 Esas, 2015/988 Karar sayılı ilamı ile sanık 

Galip AĞAYEV hakkında, 16/01/2008 tarihinde iĢlediği iddia edilen Basit Yaralama suçu 

nedeniyle eylemine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 29, 62/1, 52/2 ve CMK'nun 

231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 5271 

Sayılı Yasanın 231/8. maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE ĠLE DENETĠME TABĠ TUTULMASINA, 

5271 sayılı CMK.nun 231/10 maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

iĢlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine iliĢkin yükümlülüklere uygun davranıldığı taktirde, 

açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesi karan verilmesi 

hususunda dava dosyasının re'sen ele alınmasına, yargılama giderlerinin sanık tahsili ile hazineye 

gelir kaydına karar verilmiĢtir. 

Kararın sanık Galip AĞAYEV'in bildirmiĢ olduğu yurtdıĢı adresine tebliğe çıkarıldığı 

ancak tebliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi 

gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün 

sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile 

veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay 

nezdinde temyiz yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 

 877 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ġeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/82900 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (±%20 

toleranslı) tahmini 50.000 Ton kristal Ģekerlerin istife 

alınması, Ambardaki mevcut 50.000 Ton Ģekerlerin 

vasıtalara yüklenmesi iĢi. (Toplam 100.000 Ton) 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası ġeker Ambarı  

c) ĠĢin Süresi : ĠĢe BaĢlama Tarihi : 01.04.2017 

  ĠĢin BitiĢ Tarihi : 31.03.2018 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 08.03.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y. Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AtmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 1655/1-1 
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ANROġMAN YAPILMASI KARġILIĞINDA DOLGU 

YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çınarcık Belediye Başkanlığından: 

Çınarcık Ġlçe sınırlarında yer alan, ―Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin 

düzenlenmesi iĢinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planları 

doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroĢman yapılması karĢılığında dolgu 

yapılması iĢi‖nin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" 

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

1) Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) Çınarcık Belediye BaĢkanlığı 

b) Harmanlar Mah. Belediye Sk. No: 5 Çınarcık/Yalova 

c) Telefon ve Faks numarası: (0226)245 10 04 - (0226) 245 95 07 

2) ĠĢin Adı ve Niteliği: ―Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin düzenlenmesi iĢinin;  

13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan 

projelere istinaden taĢ anroĢman (derinliği fazla olan su altındaki zeminlerde, temelin nakledeceği 

yüke dayanarak su içinde çakıllı kumla yapılan dolgu) ve istinat perdesi yapılması giderleri 

yaklaĢık olarak 1.977.537,88 TL, dolgu yapılması geliri yaklaĢık 2.008.500,00 TL olup, 

Belediyemizin geliri yaklaĢık 30.962,12 TL. olarak öngörülmektedir. Belediyemizce Çınarcık 

Sahil Projesinin düzenlenmesi iĢinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar 

planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroĢman yapılması karĢılığında dolgu 

yapılması iĢidir. 

3) Muhammen Bedel: 

ĠĢin tahmin edilen inĢaat maliyet bedeli (anroĢman yapılması giderleri): 1.977.537,88 TL 

(birmilyondokuzyüzyetmiĢyedibinbeĢyüzotuzyediliraseksensekizkuruĢ) 

Dolgu yapılması geliri: 2.008.500,00 TL. (ĠkimilyonsekizbinbeĢyüzTürklirası)  

Tahmini Belediye Geliri: 30.962,12 TL. (OtuzbindokuzyüzaltmıĢikiliraonikiKuruĢ)  

4) Geçici Teminat: 

ĠĢin tahmin edilen inĢaat maliyet bedeli (anroĢmanve istinat perdesi yapılması giderleri): 

1.977.537,88 TL (birmilyondokuzyüzyetmiĢyedibinbeĢyüzotuzyediliraseksensekizkuruĢ) ile Dolgu 

yapılması geliri: 2.008.500,00 TL (ĠkimilyonsekizbinbeĢyüzTürklirası) TL.'nın toplamı: 

3.986.037,88 TL (üçmilyondokuzyüzseksenaltıbinotuzyediliraseksensekizKuruĢ)'un %3’ü 

119.581,15 TL. (YüzondokuzbinbeĢyüzseksenbirliraonbeĢKuruĢ)'dır. 

5) Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer: Çınarcık Belediye BaĢkanlığı, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 

adresinde bulunan Çınarcık Belediyesi Meclis salonu 

b) Tarih ve Saati: 09.03.2017 PerĢembe günü saat 14:00 

6) ġartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: ġartname ve Ekleri, 

Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 Çınarcık/Yalova adresinde ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü-

Gelir Biriminde ücretsiz görülebilir ve 2.000 TL (Ġkibin Türk Lirası) karĢılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. 

7) Son BaĢvuru Tarihi ve Saati: 09.03.2017-12:00 

8) BaĢvuruların Yapılacağı Yer: Çınarcık Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve ĠĢtirakler 

Müdürlüğü, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No: 5 Çınarcık/Yalova 

9) Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

Ġhaleye baĢvuru dilekçe örneğiyle birlikte, 
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a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var 

ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ 

sureti) 

b1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

c1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,  

d) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen 

teklif mektubu (FORM:1) 

f) Ortak giriĢim beyannamesi: Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim 

beyannamesi vermesi. (FORM:2) 

g) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi. 

h) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının Ġdareye ibraz edilmesi. 

ı) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

i) Geçici Teminat: ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

Çınarcık Belediye BaĢkanlığı adına, (Halk Bankası Çınarcık ġubesindeki (TR39 0001 

2009 3630 0007 0000 20) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ Banka dekontu 

veya Çınarcık Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat 

mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde toplam teminat 

miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

(FORM:3) 

j) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır.  

k) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Çınarcık ġubesindeki (TR39 

0001 2009 3630 0007 0000 20) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.) 

10) Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 1406/1-1 
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10.000.000 ADET 1.000 GR. TĠRYAKĠ ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 gr. Tiryaki çay poĢeti, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1410/1-1 

————— 

ÇAYKUR SÜZEN POġET ÇAY FĠLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı 60.000 Kg ÇAYKUR Süzen PoĢet Çay Filtre Kağıdı 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

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

edilmez. 
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5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

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

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 1411/1-1 

————— 

500 GR. SĠYAH ÇAY KUTU ĠÇ POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

4.000.000 adet 500 gr. Siyah Çay Kutu Ġç PoĢeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 

Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

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

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1414/1-1 

————— 

15.000.000 ADET 1.000 GR. TĠRYAKĠ ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 gr. Tiryaki çay poĢeti, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 
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2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 110,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1415/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kemalpaşa-Hopa-ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 17.200.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - ÇAYKUR KemalpaĢa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 65 KemalpaĢa-Hopa-ARTVĠN 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2017 günü saat 14:00’e kadar KemalpaĢa Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu KemalpaĢa-Hopa adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
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7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale KemalpaĢa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1412/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Merkez/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 18.600.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Dörtyol Köyü Merkez / RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2017 PerĢembe günü saat 14:00’a kadar 

Camidağı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Dörtyol Köyü Merkez /RĠZE adresinde bulunacak 

Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14:00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1413/1-1 
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ATIKSU ARITMA TESĠSĠ YAPIMI VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ZEYĠLNAME ĠLANI 
ZEYĠLNAME NO: 1 

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesinden: 

1 - ―ASO 2. ve 3. OSB Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve ĠĢletilmesi ĠĢi‖ ihalesi Ġdari 
ġartnamesinin 7.4.8. maddesinde aranılan mali yeterlik Ģartlarına iliĢkin açıklamalar aĢağıdadır; 

• Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki son 5 yıla ait, ilgili vergi dairesince ve ya yeminli mali 
müĢavir tarafından onaylanmıĢ, bilanço ve gelir gider tablolarının sunulması gerekmektedir.  

• Bilanço ve gelir gider tablolarında aranılan Cari Oran: en az 0.75 olarak yeniden tespit 
edilmiĢtir. 

• Sunulan bu belgelerde aranılan Cari Oran/ Özkaynak/ Kısa Vadeli Banka Borçları 
oranlarına iliĢkin kriterlerin ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılda sağlanması, bu yılda 
sağlanmıyor ise son 5 yılın ortalamasında sağlanması gerekmektedir. 

• ĠĢ hacmini gösteren ―Asgari ciro‖ ve ―Taahhüdü altında devam eden veya bitirilen iĢlere 
iliĢkin parasal tutar‖ belgelerinde; sunulması zorunlu olan her iki belgeden yalnızca birinde ön 
yeterlik Ģartının sağlanması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, 
ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son beĢ yıla kadarki 
belgelerini sunabilir. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.  

• Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 
tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 
kabul edilir. 

2 - Ġhaleye son teklif verme tarih ve saati Ġdari ġartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği 
üzere 02.03.2017 PerĢembe/14.00’tür. Bu tarihte dıĢ zarflar açılarak, Ön Yeterlik Değerlendirme 
Komisyonu tarafından ön yeterlik değerlendirmesi yapılacaktır. Ön yeterlik aĢamasını geçen 
isteklilerin iç zarflarının (teklif mektubu) Ġhale Komisyonu tarafından açılarak değerlendirme 
tarih ve saati 07.03.2017 Salı/14.00’tür.  1714/1-1 

—— • —— 
TELSĠZ VE TELSĠZ SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere ―2 Grup 5 Kalem Telsiz ve Telsiz Sistemi‖ 
idari Ģartname ve teknik özelliklere göre ―ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık 
artırma pazarlık‖ yapılmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 20.03.2017 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 YeniĢehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak 
Servisine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfları 21.03.2017 saat 14:00’da açılacaktır.  
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 1689/1-1 

————— 
SEVGĠ BOHÇASI SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere ―1.102 adet Sevgi Bohçası‖ Ġdari ġartname, 
Numune ve Teknik Özelliklere göre ―ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma 
pazarlık‖ yapılmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3'ü oranında geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 22.03.2017 günü saat 12:00'a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 YeniĢehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak 

Servisine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 
5 - Ġhale Zarfları 23.03.2017 saat 14:00'da açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 1688/1-1 



24 ġubat 2017 – Sayı : 29989 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

3. SINIF ÇAM KADRON (500 m3 10X10X150 CM VE 500 m3 10X10X200 CM ) 1000 m³ 

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/66081 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü - 

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 - AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğün 3. Sınıf Çam Kadron (500 m³ 10x10x150 cm ve 500 m³ 10x10x200 cm) 1000 m³ 

(Teknik Ģartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 20/03/2017 günü saat 14,30’a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü - AFYONKARAHĠSAR - Ġhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve ĠBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ - *TR230001500158007282440204* 

5 - KDV dahil 100,00 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. 1502/1-1 

—— • —— 
60 E1 RAYA UYGUN 2.100 ADET, 49 E1 RAYA UYGUN 9.500 ADET CEBĠRE VE 60 E1 

RAYA UYGUN 6.700 ADET CEBĠRE BLONU ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

Ġhale Kayıt No : 2017/72632 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 322 457 53 54 / 453 11 95 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 60 E1 Raya Uygun 2.100 Adet, 49 E1 Raya 

Uygun 9.500 Adet Cebire ve 60 E1 Raya Uygun 6.700 Adet Cebire Blonu Alımı ĠĢi Yukarıda 

belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye 

çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 

16/03/2017 günü saat 10:00 kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 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. 1446/1-1 
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500 ADET EKO BORUSU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

500 ADET EKO BORUSU, T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü 

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

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/77682 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ 60300 TURHAL 

TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 500 Adet Eko Borusu 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI'na bağlı Makina Fabrikası 

c) Teslim tarihi : SözleĢme Sonrası en geç 60 takvim günü  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/03/2017 Salı Günü - Saat 14:00 

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

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin yada Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

11 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1664/1-1 
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BC 211 P 12-1A ve BC 111 P 12-1A TĠPĠ UNION SPECIAL MARKA DĠKĠġ 

MAKĠNALARINDA KULLANILACAK UNION SPECIAL MARKA DĠKĠġ  

MAKĠNASI YEDEKLERĠ ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/75350 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No:14 06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01  

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

2 - Ġhale konusu malın  

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : BC 211 P12-1A, BC 111 P12-1A tipi Union Special 

Marka DikiĢ Makinalarında kullanılmak üzere 75 

kalemde 523 adet + 3 takım + 5 litre Union Special 

Marka DikiĢ Makinası Yedekleri satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6.Kat)  

b) Son teklif verme (ihale)  

    tarihi ve saati : 09 Mart 2017 PerĢembe günü, saat 14:00  

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14 

YeniĢehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.75,00 (Y.YetmiĢbeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 09.03.2017 PerĢembe günü, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No:14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1656/1-1 
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MADENĠ YAĞ TEMĠNĠ T.ġ.F.A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE 

HĠZMET ALIMI YÖNETMELĠĞĠ ESASLARINA GÖRE 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/84309 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ 

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30 

2 - Ġhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

ADI BĠRĠMĠ MĠKTAR 

SANAYĠ DĠġLĠ YAĞI M 220 (veya dengi) KG. 1.110 

SANAYĠ DĠġLĠ YAĞI M 320 (veya dengi) KG. 1.110 

SANAYĠ DĠġLĠ YAĞI M 460 (veya dengi) KG. 1.110 

SANAYĠ DĠġLĠ YAĞI M 680 (veya dengi) KG. 555 

SANAYĠ YAĞI SPECIAL 30 (veya dengi) KG. 740 

KOMPRESÖR YAĞI COMPRESSOR XT 32 (veya dengi) KG. 555 

HĠDROLĠK YAĞ HD 46 (veya dengi) KG. 6.925 

SUPER GRES EP 2 (veya dengi) KG. 224 

SUPER GRES MP 2 (veya dengi) KG. 224 

b) Teslim Yeri : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Yüklenici iĢ bu sözleĢmenin akdi tarihinden itibaren   

40 gün içerisinde iĢe baĢlayarak malları teslim edecektir. 

3 - Ġhalenin:  

a) Yapılacağı yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUġ 

b) Tarihi ve saati  : 09.03.2017 PerĢembe günü saat 10:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. 

Merkez/MUġ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118 TL. 

(Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 09.03.2017 PerĢembe günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur temin 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 1669/1-1 
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ÜRETĠMĠN ĠLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNĠTESĠNE KAPSÜL VERĠLMESĠ  

ĠġLERĠ YAPTIRILACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadinde kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme 

Müdürlüğünde (vardiyalı ve vardiyasız) üretimin ilk ayağı olan kırıcı ünitesine kapsül verme, 

depo temizlik iĢleri ve diğer iĢlerin 32 iĢçi ile yaptırılması hizmet alım iĢi ihale edilecektir. 

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge 

ve Ģartlar Ģartnamesinde belirtilmiĢtir. Söz konusu iĢin toplam muhammen bedeli 1.081.425 TL 

olup; Ġhale 06.03.2017 günü saat: 14.30’da yapılacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

50,- TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi 

durumunda Ģartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62 / 

9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

ĠĢletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 1684/1-1 

————— 

TAHMĠL TAHLĠYE ĠġLERĠ YAPTIRILACAKTIR 

Bolvadinde kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme 

Müdürlüğünün 2017 yılı tahmil tahliye iĢlerinin (haĢhaĢ kapsülü, kimyevi maddeler ve her türlü 

malzemenin yüklenip boĢaltılması, gerektiğinde bu iĢler için araç ve müteferrik iĢçi sağlanması, 

üretimden çıkan küspenin nakliyesi) yaptırılması ihale edilecektir. 

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge 

ve Ģartlar Ģartnamesinde belirtilmiĢtir. Söz konusu iĢin toplam muhammen bedeli 1.118.586 - TL 

olup;  Ġhale 06.03.2017 günü saat: 15.00’de yapılacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

50,- TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi 

durumunda Ģartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62 / 

9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

ĠĢletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 1685/1-1 
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TP ADIYAMAN BÖLGE ÜRETĠM MÜDÜRLÜĞÜ YALANKOZ&PĠYANKO SAHALARI 

JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMĠZLĠK ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ  

ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası (KĠK) : 2017/72832 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : T.P ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ P.K.9 02040 

ADIYAMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 227 28 11 

  Faks: 0 (416) 227 28 20 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Adı : TP ADIYAMAN BÖLGE ÜRETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

YALANKOZ&PĠYANKO SAHALARI JENERATÖR 

KONTROL/GÖZLEM VE TEMĠZLĠK ĠġĠ 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : 8 jeneratörcü, 4 temizlik iĢçisi 

c) Yapılacağı Yer : T.P Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Piyanko ve 

Yalankoz Sahaları 

d) ĠĢin Süresi : Yer Tesliminden Ġtibaren 1095 Gün (36 AY/3 YIL) 

e) Ġhale ġekli : Açık Ġhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Yönetmeliği Madde: 23) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.P Bölge Müdürlüğü Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16/03/2017 PerĢembe Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu, 

ç) ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminat 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ġhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ġhale dokümanı T.P. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

günü olmalıdır. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Ġhale, KĠK’nun Ceza ve Ġhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç, KĠK tarafından 

Ortaklığımıza tanınan Ġstisna Kapsamında (3/g) olup, Ortaklığımızın Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Yönetmeliğine tabidir. Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

10 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: Ġstekliler teklif 

mektuplarını T.P. Bölge Müdürlüğü birinci kat Muhaberat Servisine en geç son teklif verme tarihi 

ve saatine kadar elden vermek veya iadeli taahhütlü posta ile ulaĢtırmak zorundadır.  

DĠĞER HUSUSLAR 

ĠSTEKLĠLER ĠHALE DOKÜMAN BEDELĠ OLAN 250 TL´YĠ TC ZĠRAAT BANKASI 

Aġ ADIYAMAN MERKEZ ġUBESĠ TR550001000184377119318401-5002 NOLU TPAO 

HESABINA MAKBUZ KARġILIĞI YATIRARAK; ĠSTEKLĠ VEYA VEKALET VERDĠĞĠ 

KĠġĠLERCE TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ ÜRETĠM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ĠHALE DOKÜMANINI TEMĠN EDEBĠLĠRLER. 1709/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILMASI  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Kadıköy Belediyesi’nin hissedar olduğu bir adet taĢınmaz mal, kat karĢılığı inĢaat 

yaptırılması iĢi ile ihale edilecektir. 

Kadıköy Ġlçesi, Bostancı Mahallesi, 168 Pafta, 1036 Ada, 1/A parsel sayılı, 471,17 m² 

yüzölçümlü taĢınmazın 207,32 m² hissesi Kadıköy Belediyesi adına kayıtlı olup, (imar durumu 

dosyasındadır) söz konusu taĢınmaz Kat KarĢılığı ĠnĢaat yaptırılarak değerlendirilecek ve 

yapılacak inĢaat % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici firmaya kalacak Ģekilde 

bölüĢtürülmesi esasına göre Kadıköy Belediyesine 79.55 m² emsal alanlı 4 adet daire verilecektir. 

3.109.800,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 318,20 m² brüt 

daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koĢuluyla teklifler 5.000,00. TL- bedel üzerinden 

artırma yapılacak Ģekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 93.294,00.-TL, dosya satıĢ bedeli 

1.000,00.TL’ dir. 

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taĢınmaz mal kat karĢılığı 

inĢaat yaptırılması ve yapılacak inĢaatın % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici 

firmaya kalacak Ģekilde bölüĢtürülmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi 

uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 09/03/2017 PerĢembe günü, saat 14:00’de Fahrettin 

Kerim Gökay Caddesindeki No: 2 Kadıköy - Ġstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi 

Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; Ģartnamelerdeki kayıtlar uyarınca 

ihale edilecek olan kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢine ait Ģartnamelere iliĢkin dosyalar Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye girmek için Ģartnamelere havi dosya Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karĢılığında alınabilir. 

Ġsteklilerin; 

a - Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b - Nüfus sureti, (onaylı) 

c - ġirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile Ģirketin ticari siciline kayıtlı 

ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

d - Vekaleten iĢtirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi, 

e - Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı 

bulunduğunu tespitine iliĢkin belgeler,  

f - Katılımcı yabancı Ģirket ise c fıkrasında yazılı Ģartlara haiz bulunması (Türkiye’de 

Ģubesi olmayan Ģirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ 

olacaktır), 

g - Ġsteklilerin ortak giriĢim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim 

beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, 

h - Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında iĢin adına ve limit dahilinde 

alınacaktır.) 

ı - Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi 

kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Encümen ġefliğine vermeleri 

gerekmektedir. 

- Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 1705/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, ġanlıurfa Birecik Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler GiriĢi No: 1 

Birecik / ġANLIURFA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : YaklaĢık 116 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, içmesuyu, telekom, kamera sistemi ve 

menfez inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Birecik / ġANLIURFA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 26.144.240 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.830.096,80 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 14/03/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

Ġsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalıĢmakta olan 1 

adet ĠnĢ. Yük. Mühendisi veya ĠnĢ. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma Ģartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

Ġsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet TitreĢimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya ġanlıurfa Birecik Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler 

GiriĢi No: 1 Birecik / ġANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Kayseri Ġli Çevre Koruma Vakfı Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.01.2017 

tarihinde kesinleĢen 01.12.2016 tarihli ve E:2016/246 K:2016/331 sayılı kararına istinaden 

dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1687/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

TransAtlantic Turkey Ltd. ve TransAtlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. 

ġti’nin Diyarbakır illinde müĢtereken sahip buluduğu AR/TAT-TEM/4174 hak sıra no.lu petrol 

arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatından ARĠ/TAT-TEM/K/M45-a4–1 paftasının 

iĢletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi 

gereğince 26.06.2016 tarihinde sone ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketlerin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 1671/1-1 

—— • —— 

Sayıştay Başkanlığından: 

Adları aĢağıda yazılı Kamu Ġdarelerinin hizalarında belirtilen yıla iliĢkin hesap ve 

iĢlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar 

hakkında, 6085 sayılı SayıĢtay 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 BaĢkanlığımıza baĢvurmaları gerektiği; aksi takdirde iĢbu ilanın 

tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

 

KAMU ĠDARESĠNĠN ADI 

HESABIN 

YILI 

ADI VE 

SOYADI UNVANI GÖREVĠ 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

AraĢtırma Kurumu 
2014 

Burhan 

GÜNEġ 

Eski Ġdr. ĠĢl. BaĢkan 

Yard. 

Diğer 

Sorumlu 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

AraĢtırma Kurumu 
2014 

Kadir 

BÜLBÜL 

Eski Ġns. Kay. 

BirimYönt. 

Diğer 

Sorumlu 
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Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 

maddeleri ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ― hükümleri ve ―PRÜ 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine ĠliĢkin Senato Esasları‖ uyarınca, ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Detaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web 

sayfamızda duyurulacaktır. 
 

Birim Bölüm Adedi Unvan* Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

1 Doç. Dr. 

Lisansını ve Doktora ve Doçentlik 
çalıĢmalarını Makine Mühendisliği, 
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik 
Mühendisliği alanlarından birinde 
yapmıĢ olmak ve Fotovoltaik ve Opto 
Elektronik Enerji Sistemleri üzerinde 
çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 

1 Profesör 

Lisans Diploması veya Doktora 
Diploması veya Doçentlik unvanını 
Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili 
alanlardan birinden almıĢ olmak ve 
Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol 
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 
veya BiliĢim Mühendisliği alanlarından 
birinde çalıĢmalar ve yayınlar yapmıĢ 
olmak. 

1 Doç. Dr. 

Lisans Diploması veya Doktora 
diploması veya Doçentlik unvanını 
Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili 
alanlardan birinden almıĢ olmak ve 
Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol 
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 
veya BiliĢim Mühendisliği alanlarından 
birinde çalıĢmalar ve yayınlar yapmıĢ 
olmak. 

Endüstri 
Mühendisliği 

1 Doç. Dr. 

Lisans diplomasını veya Doktora 
çalıĢmasını veya Doçentlik unvanını 
Endüstri Mühendisliği ile ilgili 
alanlardan birinden almıĢ olmak, Çok 
Kriterli Karar Verme, Ergonomi veya 
ĠĢ Etüdü veya ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, 
Olasılık ve Ġstatistik ve Proje 
Yönetimi konularından birinde 
çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Denizcilik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Teknolojileri 

Bölümü / 
Bilgisayar 

Programcılığı 

1 
Yrd. 

Doç. Dr. 

Lisans diplomasını, Yüksek Lisans 
Diplomasını veya Doktora Diplomasını 
Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili 
alanlardan birinden almıĢ olmak ve 
Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklik 
gibi konularda çalıĢmalar yapmıĢ 
olmak. 

 
ĠLETĠġĠM: 

Telefon : (0 216) 581 00 50, (0 216) 581 00 61 

Web : www.pirireis.edu.tr 1722/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1700/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1704/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/262539 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ODTÜ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Dumlupınar Bulvarı. Üniversiteler 

Mah. No: 1 
Tel-Faks 

T:0312 2103800 

F:0312 2103731 

Posta Kodu 06800 E-Mail ism@metu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Ayhan EVRENSEL  

Adresi 
Bülten Sok. No: 67/23 

GOP / ANKARA 
 

T.C. Kimlik No 14779012720  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
3830114546  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No Ticaret Sicil No: 189333  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/333771 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
EriĢkin Hastanesi Yükseköğretim 

Kurumları Hacettepe Üniversitesi 
Ġl/Ġlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi Adnan Saygun Cad. Sıhhiye Tel-Faks 312 305 11 04 - 312 311 41 92 

Posta Kodu 06100 E-Mail satinal@hacettepe.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Atak Medikal ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

A.ġ. 
 

Adresi 
Karabağlar Mahallesi 5758/3 Sokak  

No: 2K/K Karabağlar ĠZMĠR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0940150885  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
89834  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1735/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1690/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Boru Hatları Petrol Taşıma Anonim Şirketinden BOTAŞ: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/83454 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Boru Hatları Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ) 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Boru Hatları Petrol TaĢıma A.ġ. 

(BOTAġ) 
Ġl/Ġlçe Çankaya/ANKARA 

Adresi 
Bilkent Plaza A1 - A2 Blok 06800 

Bilkent/Çankaya/ANKARA 
Tel-Faks 

(0312) 297 20 00/(0312) 266 07 33 - 

(0312) 266 07 34 

Posta Kodu 6800 E-Mail info@botas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Koçoğlu ĠnĢaat Sanayi Tarım ve 

Hayvancılık Ticaret A.ġ. 

Umut Proje ĠnĢaat Turizm Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. 

Adresi 
Abidin Daver Sokak No: 37 

Çankaya/ANKARA 

Güzeltepe Mahallesi Abidin Daver 

Sokak No: 37 Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
Seğmenler V. D. 5740008589 Seğmenler V. D. 8920321440 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No 51521 388412 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5085 ANTALYA 

Antalya Ġli, Akseki ilçesi, AĢağıaĢıklar ve Cemerler Mahallesinde, karayolunun 5 metre 

doğusundaki antik yerleĢim alanının, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5083 ANTALYA 

Antalya Ġli, Akseki ilçesi, Mahmutlar Mahallesinde, karayolunun 170 metre doğusundaki 

antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.06.2016/147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.06.2016/5082 ANTALYA 

Antalya Ġli, Manavgat ilçesi, TaĢkesiği Mahallesinde, Büyükkepez ve Sivrice Tepe Tepe 

üzerindeki antik yol ile antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/9814 Arnavutluk, İspanya, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan’ın Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek

Karargâhı (SHAPE) Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Proje ve İnşasının Finansmanına İlişkin
Mutabakat Muhtırası’na Katılmalarına Dair Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9839 Erzincan İli, Merkez İlçesi, İnönü Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların,

Kapalı Pazar Yeri Yapımı Amacıyla Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2017/9840 Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ile Bir Yerleşim Biriminin Bakanlar
Kurulu Kararı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2017/9846 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında İstihdam
Edilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine
İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2017/9901 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük

ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 23/02/2017 Tarihli ve  2017/36 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
2017/9895 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği
— Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin

Prosedürü Hakkında Yönetmelik
— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Yüksek İhtisas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma,
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