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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Jandarma Genel Komutanlığına ait araçlara, “JAA”dan “JZZ”ye kadar harf ve üçlü
rakam,

f) Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçlara, “SGH” harf ve üçlü rakam,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “Emniyet”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.
—— • ——

İçişleri Bakanlığından:
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ

GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Aka-
demisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Emniyet mensubu olan adaylar için, yazılı sınav puanının % 25’i, fiziki yeterlilik
sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından
başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat
puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı
küçük olan aday tercih edilir.

b) Emniyet mensubu olmayan adaylar için; KPSS puanının % 25’i, fiziki yeterlilik sı-
navı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması pua-
nında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik
puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih
edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2015 29418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/10/2015 29510
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek
Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının % 25’i,
fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı
sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fi-
ziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük
olan aday tercih edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek
Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziki yeterlilik
sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının
(ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin
toplamıdır. Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, bayan ve Emniyet Teşkilatı
personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak
üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden
duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla YGS’den alınan puan,
mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması ha-
linde yaşı küçük olan aday tercih edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2015 29378

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2008 26879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/6/2010 27620
2- 20/5/2011 27939
3- 3/4/2012 28253
4- 26/3/2013 28599
5- 25/6/2014 29041
6- 6/6/2015 29378
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-

liğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış; (ğ) ve (l) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacaklar için ya-

pılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (2)

numaralı alt bendine “B,” ibaresinden sonra gelmek üzere “C,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında bulunan “sınav soruları” ibaresinden sonra gelmek üzere

“Yazılı” ibaresi eklenmiştir.

“(3) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en

yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday

sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tes-

pit edilir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkra-

sında bulunan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “sözlü sınava

ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasının birinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasındaki “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak

değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin

konularda yaptırılır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere

beş kişiden oluşan yazılı sınav kurulu teşkil edilir. 

(2) Yazılı sınav kurulu; Müsteşarın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yö-

netim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı

Kurumu ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği temsilcilerinden oluşur. İhtiyaç halinde görevde yük-

selme ve unvan değişikliği sözlü sınavları için Müsteşarın onayı ile en az daire başkanı sevi-

yesinde olan birinin başkanlığında toplam beş kişiden müteşekkil sözlü sınav kurulu veya ku-

rulları oluşturulabilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) Yazılı ve sözlü sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan de-

ğişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri

unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

(4) Yazılı ve sözlü sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu

derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-

navlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(5) Yazılı sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı,

itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Ancak, sırf sözlü sınavlara

ilişkin itirazlar sözlü sınav kurul/kurullarınca değerlendirilip ilgiliye bildirilir.

(6) Yazılı sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kurullarda

asıl üyenin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(7) Kurulların sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından yazılı sınav

kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde; sözlü sınav sonuçları ise sınavların

yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “be-

lirtmek suretiyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav sonuçlarının ilanından itibaren” iba-

resi eklenmiş; “ Sınav Kurulu” ibaresi “Yazılı Sınav Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/4/2014 28975

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2014 29221 (Mükerrer)
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

NÜKLEER SANTRALLERİN YAPI DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkele-

riyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla Kurucu tara-
fından yaptırılacak denetimler ve bu denetimleri yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşlarının
yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların görev ve sorumluluklarını ve nükleer
yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin kapsamını be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek nükleer santrallerin sa-

halarında bulunan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin saha içi ve dışındaki imalat, inşaat ve montaj
faaliyetlerine uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik; nükleer santrallere yönelik olarak hazırlanmış olup diğer nükleer
tesislere dereceli yaklaşım esas alınarak uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Dereceli yaklaşım: Düzenleyici gereklerin; faaliyetin özellikleri, radyasyona maruz

kalma olasılığı ve maruz kalınan radyasyonun büyüklüğü ile orantılı bir yaklaşımla karşılan-
masını,

b) Güvenlik kültürü: Bireylerin ve kuruluşların radyasyondan korunma ve güvenlik ko-
nularına önemleri derecesinde gereken özen ve dikkatin gösterilmesine öncelik veren nitelik
ve davranışlarını,

c) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,
ç) Kurucu: Nükleer santral kurmak üzere Kurum tarafından tanınmış ve lisans almış

olan tüzel kişiliği,
d) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
e) Lisanslamaya esas düzenlemeler: Nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması konu-

sunda ilgili nükleer santral için Kurum tarafından onaylanan mevzuat, kılavuz ve standartları,
f) Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenler: Arızalanmaları duru-

munda nükleer santral çalışanlarının ve halkın normalin üzerinde radyasyona maruz kalmala-
rına sebep olabilecek veya beklenen işletme olaylarının kazalara dönüşmesini engelleyen veya
kazaların sonuçlarını hafifleten yapı, sistem ve bileşenleri,

g) Nükleer yapı denetimi kuruluşu: Nükleer santral sahalarında bulunan tüm yapı, sis-
tem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetimini yapmak üzere bu Yö-
netmelik hükümlerine göre Kurum tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiliğe sahip yerli ve/veya
yabancı kuruluşu,

ğ) Yapı denetimi: Nükleer santrallerin sahalarında bulunan tüm yapı, sistem ve bile-
şenlerin saha içi ve dışındaki imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetlenmesini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mev-

zuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla; Kurucu tarafından nükleer yapı denetimi
kuruluşlarına denetim yaptırılır. Yaptırılan bu denetimler, Kurumun düzenleyici denetimleri
yerine geçmez.

(2) Nükleer santrallerin inşaat, imalat ve montaj faaliyetleri, bu faaliyetlerin denetimini
yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu arasında hizmet sözleşmesi imzalanıp
Kuruma sunulmadan başlatılamaz.

(3) Nükleer yapı denetimi kuruluşu olmak için bu Yönetmelikle belirlenen esaslara göre
Kuruma başvuruda bulunmak ve yetki belgesi almak gerekir.

(4) Nükleer yapı denetim kuruluşları Kurumdan almış oldukları yetkinin kapsamına
uygun alanlarda ve yetki koşulları çerçevesinde denetim işleri yapabilirler.

(5) Kurum tarafından nükleer yapı denetimi kuruluşlarına verilen yetkiler paylaşılamaz
ve devredilemez.

(6) Bir nükleer santralin tasarımında, projelendirilmesinde ya da yapımında görev alan
kuruluş veya çalışanları ile Kurucu ve çalışanları, aynı tesiste nükleer yapı denetimi kuruluşu
ya da bunların personeli olarak görev alamazlar.

Kurucunun sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Kurucu nükleer santrallere ilişkin faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun

olarak yürütülmesinden münhasıran ve kusursuz olarak sorumludur. Kurucunun münhasır ve
kusursuz sorumluluğu yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin idari
ve fenni mesuliyetini, denetim sorumluluğunu ve etüt ve proje müellifliğini de kapsar.

(2) Kurucu;
a) Nükleer santralin projelerini onaylamaktan,
b) Yapı, sistem ve bileşenlerin nükleer güvenlik açısından önemli olup olmadığını gü-

venlik sınıflandırmalarını esas alarak belirlemekten,
c) İmalat, inşaat ve montajı yapılan yapı, sistem ve bileşenleri kabul etmekten,
sorumludur.
(3) Kurucu, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kamu idarelerinden

alınması gereken izin, onay, lisans, ruhsat ve benzeri işlemlere ilişkin belgeleri almaktan so-
rumludur.

(4) Nükleer santrale ait etüt ve projelerin herhangi bir kamu idaresi ve nükleer yapı de-
netimi kuruluşları tarafından görülmüş ve/veya onaylanmış olması ya da faaliyete izin, lisans,
ruhsat ve benzeri yetkiler verilmesi veya faaliyetin kamu idareleri ya da nükleer yapı denetimi
kuruluşları tarafından denetlenmesi Kurucunun sorumluluğunu azaltmaz, ortadan kaldırmaz
ve kamu idarelerini ve nükleer yapı denetimi kuruluşlarını bu sorumluluğa ortak etmez.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki sorumluluklar nükleer santralin yer lisansının alın-
masından işletmeden çıkarılmasının tamamlanmasına kadar devam eder.

(6) Kurucu, yapı, sistem ve bileşenlerin denetimini yapmak üzere nükleer yapı denetimi
kuruluşları ile hizmet sözleşmesi imzalar, sözleşmeyi ve sözleşme değişikliklerini otuz gün
içinde Kuruma bildirir.

(7) Kurucu, nükleer yapı denetimi kuruluşu tarafından tespit edilen ve kendisine bildi-
rilen uygunsuzluk ve eksiklikleri giderir.

(8) Kurucu veya tedarikçileri nükleer yapı denetimi kuruluşunun bu Yönetmelik kap-
samındaki yetkilerini kullanmasını veya görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini engelle-
yici, zorlaştırıcı ya da yönlendirici nitelikte tutum içerisine giremez.
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(9) Kurucu, kurucusu olduğu nükleer santral için gerekli yapı denetim hizmetlerini yü-
rütebilecek uygun nükleer yapı denetimi kuruluşunu işin kapsam ve niteliğini dikkate alarak
seçmekle sorumludur.

(10) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve gü-
venliğinin sağlanması için, Kurucu tarafından konu ile ilgili mevzuatta belirtilen hususlar yerine
getirilir, uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınır ve Kurucunun tedarikçilerine gereken
tedbirler aldırılır.

(11) Kurucu, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında faal olan
tüm tedarikçilerini, nükleer yapı denetimi kuruluşunun denetimler sırasındaki görev, yetki ve
sorumlulukları ile uygulayabileceği yaptırımlar konusunda bilgilendirir.

(12) Kurucu, sahada birden fazla nükleer yapı denetimi kuruluşunun çalışması duru-
munda bu kuruluşların bu Yönetmelikte düzenlenen ilke ve sorumluluklar çerçevesinde yetki
ve denetim sınırlarının dağılımını açık bir şekilde belirleyerek uyum içinde çalışmasını sağla-
makla yükümlüdür.

Nükleer yapı denetimi kuruluşunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Nükleer yapı denetimi kuruluşunun nükleer santrallerin yapı deneti-

mine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları Kurucu ile hizmet sözleşmesi imzalaması ile baş-
lar.

(2) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, bu Yönetmelikle düzenlenen yapı denetimine iliş-
kin işlemleri lisanslamaya esas düzenlemelere uygun olarak ve Kurucu tarafından onaylanmış
olan uygulama projelerini esas alarak yürütür.

(3) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, hizmet sözleşmesi kapsamında gerçekleştireceği
yapı denetim işlerinde gerçek ya da tüzel kişilerden hizmet alabilir. Laboratuvar hizmetleri
hariç olmak üzere alınan hizmetlerin toplam bedeli hizmet sözleşmesi bedelinin %30’unu ge-
çemez. Dışarıdan alınan hizmetin kalitesinden nükleer yapı denetimi kuruluşu sorumludur.

(4) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, gerektiğinde, fiili muayene ve ölçüm faaliyetleri
için uygun yerlerde laboratuvarlar kurar veya Kurucu ya da Kurucunun tedarikçileri ile bağ-
lantısı olmayan laboratuvarlardan hizmet alır. Bu laboratuvarların (TS) EN ISO/IEC 17020
ve/veya ISO/IEC 17025 standardına uygunluk belgesine sahip olması gerekir.

(5) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, tuttuğu tüm kayıtları, raporları ve diğer belgeleri
saklamak üzere sahada bir arşiv oluşturur ve bunları Kurumun erişimine açık tutar. Nükleer
yapı denetimi kuruluşu bu arşivi denetim hizmetinin sürdürülememesi veya sonlanması üzerine
Kurucuya devreder.

(6) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, yapı denetim hizmetlerinin kalitesinden ve bu ka-
liteyi garanti altına alan sistemin etkinliğinin sağlanmasından sorumludur. Ancak bu sorumlu-
luk, hizmeti alan Kurucunun sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(7) Nükleer yapı denetimi kuruluşu personelinin güvenlik kültürüne sahip olmasını te-
min eder.

(8) Nükleer yapı denetim kuruluşu, insan kaynakları yönetimi kapsamında güvenilir
personel istihdamını garanti altına alan mekanizmalar oluşturur.

Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bütün faaliyetler Kurumun düzenleyici

denetimine tabidir. Kurum düzenleyici denetimlerini, dereceli yaklaşım çerçevesinde ve ilgili
düzenlemeler uyarınca gerçekleştirir.

(2) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki görev ve sorumlulukların etkin ve verimli bir
şekilde yerine gelip gelmediğini düzenleyici denetimler aracılığıyla izler.

(3) Kurum, düzenleyici denetimleri sırasında Kurucunun ve nükleer yapı denetim ku-
ruluşunun bu Yönetmelik kapsamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini sap-
taması halinde bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yaptırım uygular.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetimi İşleri

Yapı denetimi işleri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ilgili faaliyetin başlamasından önce ya-

pı, sistem ya da bileşenlerin denetimi işlerini lisanslamaya esas düzenlemeler kapsamında yü-
rütebilecek beceri ve yeterlilikte bir veya birden fazla nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu
arasında hizmet sözleşmesi imzalanır.

(2) Herhangi bir sebeple yapı denetimi hizmetinin sürdürülememesi durumunda, de-
netlenen faaliyet, Kurucu tarafından gerekli tedbirler alınarak durdurulur ve durum ivedi olarak
Kuruma yazılı olarak bildirilir.

(3) Yapı denetimleri ilgili yapı, sistem veya bileşenin nükleer güvenlik açısından öne-
mine göre 11 inci veya 12 nci maddelerdeki hususları kapsar.

Yapı denetiminin gerçekleştirilmesi
MADDE 10 – (1) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamına giren

faaliyetler ile ilgili uygulama projelerini faaliyet başlamadan önce inceler ve faaliyetin önemi,
geri dönülmesinin zorluğu, imalat, inşaat ya da montaj sonrasında kontrolün zorluğu gibi hu-
susları da dikkate alarak denetim işlerini planlar, oluşturduğu denetim planlarını ve plandaki
değişiklikleri Kuruma ve Kurucuya bildirir.

(2) Nükleer yapı denetimi kuruluşu uygulama projelerini incelerken bir eksiklikle kar-
şılaşması halinde bunları Kurucuya bildirir.

(3) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, nükleer santral sahalarında bulunacak tüm yapı,
sistem ve bileşenlerin inşaat, imalat ve montaj faaliyetlerini; kayıt ve dokümantasyonun ince-
lenmesi, gözetim, izleme, tetkik, fiili muayene ve ölçümlerin yapılması veya yaptırılması ile
tesis yönetimi ve personeliyle görüşme tekniklerini kullanarak sürekli olarak denetler ve so-
nuçlarını izlenebilir olarak kayıt altına alır.

(4) Nükleer yapı denetimi kuruluşu yaptığı denetim işlerinin sonucunda tespit ettiği
tüm uygunsuzluk ve eksiklikleri Kurucuya rapor eder ve süreci takip ederek Kurucu tarafından
bu uygunsuzluk ve eksikliklerin giderilmesini sağlar, gerekli görürse uygunsuzluk ve eksiklikler
giderilinceye kadar uygunsuzluk ve eksiklik tespit edilen faaliyeti durdurur, giderilmesi duru-
munda durdurulmuş faaliyetin devamına izin verir. Yapı denetim kuruluşunun bu yetkileri hiz-
met sözleşmesinde hükme bağlanır.

(5) Nükleer yapı denetimi kuruluşu faaliyetleri durdurma ve devam ettirme ile ilgili ka-
rarlarını ivedilikle Kuruma bildirir.

Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi
MADDE 11 – (1) Nükleer santral sahalarında bulunacak nükleer güvenlik açısından

önemli tüm yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetiminde
Kurumdan bu kapsamda yetki belgesi almış nükleer yapı denetimi kuruluşları denetim hizmeti
verebilir.

(2) Nükleer yapı denetimi kuruluşu denetim hizmetini yürütürken lisanslamaya esas
düzenlemeler ile bu konudaki düzenleyici gerekleri, yapı, sistem ve bileşenlerin güvenlik için
önemini, tedarikçilerin yetkinliğini ve deneyimlerini, türünün ilk örneği bir imalat, inşaat ve
montaj işinin var olup olmamasını, faaliyetin karmaşıklığını ve bu faaliyet için gerekli deneyimi
dikkate alarak dereceli yaklaşım uygular.

(3) Nükleer yapı denetimi kuruluşu denetimleri sırasında;
a) İmalat, inşaat ve montaj işlerini gerçekleştiren çalışanların güvenlik kültürüne sahip

olduğunu,
b) İmalat, inşaat ve montaj öncesi hazırlıkları,
c) Çalışma ortamının ve çevresel şartların iş yapmaya uygunluğunu,
ç) Personel erişim kontrolünün ilgili prosedürlere uygun olarak yapıldığını,
d) Kullanılan malzemenin uygunluğunu,
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e) İmalat, inşaat ve montajın uygulama projelerine ve ilgili prosedürlere uygun olarak
yapıldığını,

f) İmalat, inşaat ve montajın uygun kalitede yapıldığını,
g) İmalat, inşaat ve montajın yürütüldüğü çalışma ortamlarında yabancı malzeme kont-

rolünün uygun şekilde yapıldığını,
ğ) Tedarikçilerin hizmetlerinin kalitesini garanti altına alan sistemin uygunluğunu,
h) İmalat, inşaat ve montaj sırasında kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun ya-

pıldığını,
ı) İmalat, inşaat ve montaj sırasında kullanılan parçaların izlenebilirliğine ilişkin olarak

uygun işaretleme ve etiketlemenin yapıldığını,
i) Tasarım değişikliklerinin ilgili kayıtlar tutularak projelere yansıtıldığını,
j) Uygunsuzlukların giderildiğini,
k) Yaşlanma yönetimine ilişkin faaliyetlerin ilgili prosedürlere uygun olarak yürütül-

düğünü,
l) Malzeme ve eşyaların prosedürlere uygun olarak taşındığını, teslim alındığını, depo-

landığını, korunduğunu ve bakımının yapıldığını,
m) Çalışanların yeterliliğini ve ilgili standardı gereği sertifikalı personel tarafından yü-

rütülmesi gereken imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin sertifikalı personel tarafından yapıl-
dığını,

n) Kendisinin veya Kurucunun gerek gördüğü diğer ilave hususları,
kontrol eder.
Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi
MADDE 12 – (1) Nükleer santral sahalarında bulunacak nükleer güvenlik açısından

önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetiminde
Kurumdan yetki belgesi almış nükleer yapı denetimi kuruluşları denetim hizmeti verir.

(2) Nükleer yapı denetimi kuruluşu denetimleri sırasında;
a) İmalat, inşaat ve montaj öncesi hazırlıkları,
b) Çalışma ortamının ve çevresel şartların iş yapmaya uygunluğunu,
c) Kullanılan malzemenin uygunluğunu,
ç) İmalat, inşaat ve montajın projeye ve prosedürlere uygun olarak yapıldığını,
d) İmalat, inşaat ve montajın uygun kalitede yapıldığını,
e) Tasarım değişikliklerinin ilgili kayıtlar tutularak projelere yansıtıldığını,
f) Uygunsuzlukların giderildiğini,
g) Kendisinin veya Kurucunun gerek gördüğü diğer ilave hususları,
kontrol eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşlarının Nitelikleri ve Yetkilendirilmesi

Nükleer yapı denetimi kuruluşlarının nitelikleri
MADDE 13 – (1) Nükleer yapı denetimi kuruluşları, ISO 9001 veya eşdeğeri bir kalite

yönetim sistemine sahip olmak zorundadır.
(2) Bu sistem içerisinde insan kaynakları yönetimi ve denetim süreci ayrıntılı olarak

tanımlanmış olmak zorundadır.
(3) Nükleer yapı denetimi kuruluşunun insan kaynakları yönetimi süreci;
a) Proje yönetimine yönelik tam zamanlı personel istihdam edilmesini,
b) Denetim personeli olarak denetim yapacağı alanda en az üç yılı denetim olmak üzere

beş yıl deneyimli personel çalıştırılmasını,
c) İş yükü değişimlerine hızlı yanıt verecek esneklikte bir yapıyı,
ç) Personelin görevini yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığının tespitini,
d) İlgili standardı gereği sertifikalı personel tarafından yürütülmesi gereken denetim

faaliyetlerinde sertifikalı personel istihdamını,
öngören prosedürlere sahip olmak zorundadır.
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(4) Nükleer yapı denetimi kuruluşunun denetim süreci;
a) Denetimlerin nasıl yapılacağına ilişkin genel prosedürleri,
b) Denetim sürecinde tutulacak kayıtları ve formları,
c) Yapı, sistem ve bileşenlerin denetimlerine özgü ayrıntılı prosedürleri,
içermek zorundadır.
(5) Kurucu, bu niteliklerle çelişmemek koşuluyla nükleer yapı denetimi kuruluşundan

beklenen ilave gerekler tanımlayabilir.
Nükleer yapı denetimi kuruluşlarının yetkilendirme başvurusu ve istenen belgeler
MADDE 14 – (1) Nükleer santraller için yapı denetimi hizmeti vermek isteyen kuru-

luşlar Kurumdan yetki alır. Kuruluşlar yetki almak için başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen
belgeleri ekleyerek Kuruma başvurur.

a) Kuruluşun aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösterir resmi belgeler,
b) Kuruluşu temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin yetkili makamlarca

onaylı imza beyannamesi veya sirküleri,
c) Kuruluşun organizasyon yapısı, teknik kapasitesi ve insan kaynaklarına ilişkin bil-

giler ile yapı denetimi konusunda geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,
ç) Kurum internet sitesinde yayımlanan yetki kapsamına ilişkin form,
d) Kuruluşun talep etmiş olduğu yetki kapsamında 13 üncü maddede belirtilen nitelik-

lere sahip olduğunu gösteren;
1) Kuruluşun uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem belgesi,
2) Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Ak-

reditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Ak-
reditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca ak-
redite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı,

3) Kalite yönetim sistemi dokümanlarından insan kaynakları yönetimi ve denetim sü-
reçlerine ilişkin belge ve prosedürler,

e) Kuruluşun varsa yapı, sistem ve bileşenlerin denetimine ilişkin olarak diğer ülkelerin
düzenleyici kurumlarından almış olduğu yetki belgeleri,

f) Kuruluşun güvenilir personel istihdam edeceğine dair yazılı beyanı,
g) 26/5/2002 tarihli ve 24766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönet-
meliği kapsamında belirlenen mal ve hizmet üretim türleri ücret listesinde yer alan hizmet be-
delinin ödendiğine ilişkin banka dekontu.

(2) Kurum gerekli gördüğü takdirde kuruluşlardan ilave belgeler talep edebilir.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Başvuru, istenilen belgelerdeki bilgiler dikkate alınarak kuruluşların

yetki almak için başvurdukları yapı denetimi faaliyetini gerçekleştirebilme yeterliliği açısından
otuz işgünü içerisinde değerlendirilir. Gerektiğinde bu süre, Kurum tarafından uzatılabilir ve
süre uzatımı başvuru sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Kurum, başvurunun değerlendiril-
mesi aşamasında gerekli görmesi halinde nükleer yapı denetimi kuruluşunun faaliyet gösterdiği
ofis ve benzeri yerlerde inceleme veya denetim yapabilir. Değerlendirme veya denetim sonu-
cunda eksiklik, uygunsuzluk veya yetersizlik gibi sorunların tespit edilmesi durumunda baş-
vuruyu yapan kuruluştan Kurum tarafından belirlenen bir süre içerisinde bu sorunların gide-
rilmesi istenir. Bu sürede sorunların giderilememesi durumunda, kuruluşun yazılı talebi ve Ku-
rumun uygun bulması halinde bu süre bir kez uzatılabilir. Bu süreç sonunda sorunların gideri-
lememesi halinde başvuru reddedilir ve yetkilendirme hizmet bedeli iade edilmez.

Nükleer yapı denetimi kuruluşu yetki belgesi
MADDE 16 – (1) Kurum tarafından yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda

başvurusu uygun bulunan kuruluşa yetki kapsamı belirlenerek nükleer yapı denetimi kuruluşu
yetki belgesi verilir.

(2) Nükleer yapı denetimi kuruluşu yetki belgesi beş yıllık bir dönem için verilir.
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(3) Verilen yetkinin kapsamını da içeren yetki koşulları, nükleer yapı denetimi kuruluşu
yetki belgesinin bütünleyici eki olarak kuruluşa verilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 17 – (1) Geçerlilik süresi sonunda yetki belgesini yenilemek isteyen kuru-

luşlar, ekinde 26/5/2002 tarihli ve 24766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönet-
meliği kapsamında belirlenen mal ve hizmet üretim türleri ücret listesinde yer alan belge ye-
nileme hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu olan bir dilekçe ile mevcut yetki
belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden en az iki ay önce Kuruma başvurur. Kuruluş, yetki
başvurusu ile verdiği belgelerde değişiklik olması halinde bu belgelerin güncel hallerini de di-
lekçesine ekler.

(2) Başvurusu uygun bulunan kuruluşların yetki belgesi beş yıl süre ile yenilenir. Uygun
bulunmayan başvurular reddedilir ve belge yenileme hizmet bedeli iade edilmez.

(3) Zamanında belge yenilemeye başvurmayan kuruluşlar belge yenileme haklarını kay-
bederler. Ancak, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden yetki belgesi almak için baş-
vurabilirler.

(4) Kurucu ile sözleşme imzalamış bir nükleer yapı denetim kuruluşu, yetki belgesinin
yenilenmemesi durumunda yetki belgesinin geçerlilik süresi sonrasında yapı denetimi işleri
yapamaz.

Yetki kapsamının genişletilmesi
MADDE 18 – (1) Yetki kapsamında değişiklik yapmak isteyen nükleer yapı denetim

kuruluşları, başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek Kuruma başvurur:
a) Yetki kapsamına alınmak istenen denetim işleri için 14 üncü maddede belirtilen bel-

gelerden yenilenmesi gereken ve/veya eklenenler,
b) 26/5/2002 tarihli ve 24766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönet-
meliği kapsamında belirlenen mal ve hizmet üretim türleri ücret listesinde yer alan kapsam ge-
nişletme hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.

(2) Geçerlilik süresinin bitimine altı aydan kısa süre kalmış yetki belgeleri için kapsam
genişletme başvurusu yapılamaz.

(3) Kapsam genişletme başvurusu, Kurum tarafından otuz işgünü içerisinde değerlen-
dirilir. Gerektiğinde bu süre, Kurum tarafından uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.

(4) Yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda başvurunun uygun bulunmaması ve-
ya kapsam genişletme başvurusu değerlendirilirken yetki belgesinin başka bir nedenle geçer-
liliğini yitirmesi durumunda başvuru reddedilir ve kapsam genişletme hizmet bedeli iade edil-
mez.

(5) Yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular için yetki
kapsamı genişletilir.

Yetki koşulları
MADDE 19 – (1) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, yetki belgesinin geçerlilik süresi

boyunca, Kurum tarafından yetki ile birlikte verilen yetki koşullarına uyar.
(2) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, yetki belgesinin geçerliliği süresince Kurumun

nükleer güvenlik denetimlerine tabidir.
(3) Nükleer yapı denetimi kuruluşu, yetki koşullarının değiştirilmesini gerektirecek or-

ganizasyon yapısı ve teknik kapasitesine ilişkin her türlü değişikliği Kuruma bildirir.
Denetimler
MADDE 20 – (1) Kurum, 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen dü-
zenlemeler çerçevesinde nükleer yapı denetimi kuruluşu olmak üzere başvuran veya yetkilen-
dirilen kuruluşları denetler.
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(2) Denetlenen kuruluş, Kurum tarafından kuruluşa yapılacak denetimlerin planlandığı
şekilde ve aksatılmadan tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Denetlenen kuruluş,
ofis ve diğer yerlerini, ilgili belge ve kayıtlarını Kurum denetçilerinin erişimine açar ve talep
edilmesi durumunda bunların kopyalarını paylaşır.

(3) Nükleer güvenlik denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi için, denetlenen kuruluş ge-
rekli olan tüm dokümanların Türkçe veya İngilizce bir kopyasını ilgili denetim yerinde hazır
bulundurur.

(4) Denetimlerin aksatılmadan gerçekleştirilebilmesi ve gerekli iletişimin sağlanabil-
mesi için denetlenen kuruluş, gerekiyorsa Türkçe veya İngilizce çeviri yapabilen tercüman
veya personelin denetim esnasında hazır bulundurulmasını sağlar.

Yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Kurum, bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali çerçevesinde karar vere-

ceği yaptırımlarda, ihlalin nükleer güvenlik açısından önemini, aciliyetini ve ciddiyetini dikkate
alır.

(2) Nükleer yapı denetimi kuruluşunun bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yürütürken;
a) Taşıması gereken şartlardan en az birini artık taşımadığının anlaşılması,
b) Kurum tarafından yapılan değerlendirme veya denetim faaliyetlerinde uygunsuzluk-

ların belirlenmesi,
durumunda, kuruluşa belirli bir süre tanınarak ilgili uygunsuzluğun giderilmesi istenir.

Bu süre içinde düzeltici ve önleyici faaliyetlerle uygunsuzluğun giderilememesi halinde kuru-
luşa verilen yetki iptal edilebilir.

(3) Kurumun denetimleri sırasında kuruluşun işbirliği yapmaması, istenen bilgi ve do-
kümanları sunmaması ya da belgelerde tahrifat yapıldığının veya yanlış bilgilendirme yapıldı-
ğının saptanması halinde Kurum, verilen yetkiyi iptal eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Sözleşmesi

Hizmet sözleşmesinin esasları
MADDE 22 – (1) Nükleer santrallerin yapı denetimi Kurucu ile nükleer yapı denetimi

kuruluşu arasında imzalanan hizmet sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Kurucu birden fazla nükleer
yapı denetimi kuruluşu ile sözleşme imzalayabilir, bu durumda her bir nükleer yapı denetimi
kuruluşunun yetki ve denetim sınırları sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

Hizmet sözleşmesinin kapsamı
MADDE 23 – (1) Kurucu ile nükleer yapı denetimi kuruluşu arasında imzalanacak hiz-

met sözleşmesinde aşağıdaki hususlara ilişkin hükümler bulunur.
a) Bu Yönetmelikte düzenlenen ilke ve sorumluluklar çerçevesinde yetki ve denetim

sınırlarının dağılımı,
b) Nükleer yapı denetim kuruluşu, Kurucu ve Kurucunun tedarikçileri arasındaki ilişki

ve iletişim mekanizması,
c) Hizmetin süresi,
ç) Hizmetin bedeli ve ödemelere ilişkin hususlar,
d) Bilgi güvenliğine ilişkin hususlar,
e) Denetim hizmetinin kayıt ve raporlamasına ilişkin hususlar,
f) Denetim hizmeti çerçevesinde nükleer yapı denetim kuruluşunun ilgili faaliyeti dur-

durma ve yeniden başlatmasına ilişkin hükümler,
g) Kurucunun denetim hizmetlerini kontrolüne ilişkin hususlar,
ğ) Sözleşmede ve personel listesi dâhil sözleşmenin eklerinde değişiklik yapma koşul-

ları,
h) Sözleşmenin sona ermesi ve feshine ilişkin hususlar,
ı) Anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hususlar,
i) Hizmetin gerektirdiği diğer hususlar,
(2) Hizmet sözleşmesinin ekinde asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunur.
a) Hizmetin teknik şartnamesi,
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b) Hizmet kapsamındaki iş programı,
c) Hizmet kapsamındaki iş programı ile uyumlu yeterli sayı ve nitelikte personelin nük-

leer yapı denetimi kuruluşunda çalıştırılmasını öngören istihdam planı,
ç) Nükleer yapı denetimi kuruluşunun hizmet için kullanacağı personel listesi,
d) Denetim hizmetinde kullanılacak mevzuat, standart ve kılavuzların listesi.
(3) Kurucu ile hizmet sözleşmesi imzalamış olan nükleer yapı denetim kuruluşunun

yetkisini kaybetmesi durumunda hizmet sözleşmesi sona erer.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni
MADDE 24 – (1) Kurucu 9/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat

uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili form ve belgelerin ilgili bölümlerini im-
zalar.

(2) Nükleer santraller için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni formlarının biçim ve içe-
rikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurumun görüşleri dikkate alınarak belirlenir.

(3) Kurucu yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninde yer alan bilgilerde bir değişiklik ol-
ması durumunda bu ruhsat ve izni veren idareye bildirim yapar.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurulmakta olan nükleer santraller için bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihte devam eden yapı denetimi işlerine ilişkin olarak;
a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce imzalanmış olan sözleşmeler bu Yö-

netmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurucu tarafından sözleşme
metinleriyle birlikte Kuruma bildirilir,

b) Sözleşme imzalanmış olan denetim kuruluşları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme ta-
rihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumdan yetki alır,

c) Bu sözleşmeler, denetim kuruluşunun Kurumdan yetki aldığı tarihten itibaren altı ay
içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

(2) Kurulmakta olan nükleer santraller için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde başlatılacak işler için, Kurucunun talep etmesi ve Kurumun uygun
görmesi halinde, Kurumdan yetki almamış kuruluşlardan yapı denetimi hizmeti alınabilir. Bu
durumda, bu Yönetmelik hükümlerine uyum süreci için bu maddenin birinci fıkra hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:
NÜKLEER TANIMLAR YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/9/1991 tarihli ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer
Tanımlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Diğer mevzuatta bu Yönetmelikle kaldırılan Nükleer Tanımlar Yönetme-
liğine yapılan atıflar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından çıkarılmış ilgili yönetmeliklere
yapılmış sayılır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, objektif ve şeffaf koşullar altında doğal gazın

piyasada fiyatlanmasını sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik, piyasa katılımcılarının ticaret yapabilmelerine ve/veya iletim sis-

temindeki dengesizliklerin giderilmesine imkan veren organize toptan doğal gaz satış piyasa-
sına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesi, 18/4/2001
tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Ya-
pılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 4 üncü maddesi ile 14/3/2013 tarihli ve
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çıkış noktası: Doğal gazın iletim şebekesinden çıktığı ve iletim şirketinden teslim

alındığı noktayı,
b) Dengeleme gazı alış fiyatı (DGAF): ŞİD uyarınca belirlenen dengeleme gazı alış fi-

yatını,
c) Dengeleme gazı satış fiyatı (DGSF): ŞİD uyarınca belirlenen dengeleme gazı satış

fiyatını,
ç) Dengesizliklerin uzlaştırılması: Her bir gaz gününe ilişkin olarak ŞİD uyarınca be-

lirlenen dengesizlik miktarları ve fiyatları üzerinden her bir taşıtanın dengesizliğine ilişkin ola-
rak alacak ve borçların hesaplanması ve ilgili bildirimlerin hazırlanması işlemlerini,

d) Elektronik bülten tablosu (EBT): Piyasada faaliyet gösteren tarafların piyasa hare-
ketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan ve iletim şirketince işletilen elektronik duyuru
panosunu,

e) Eşleşme: Organize toptan doğal gaz satış piyasasında verilen ve birbiriyle uyuşan
alış ve satış yönlü tekliflerin eşleşmesini,

f) Gaz günü (G): Saat 08.00’da başlayıp ertesi gün saat 08.00’da sona eren 24 saatlik
zaman dilimini,

g) Gerekçe kodu: İletim şirketinin ilave dengeleyici olarak veya ŞİD’de belirtilen diğer
haller gereği organize toptan doğal gaz satış piyasasına girmesi durumunda giriş sebebini be-
lirten referans numarasını,

ğ) Giriş noktası: Doğal gazın iletim şebekesine girdiği ve iletim şirketine teslim edildiği
teslim noktasını,

h) Günlük referans fiyat (GRF): Kesinleşmiş eşleşmelerin fiyatlarından ve teslim gü-
nünden hareketle PUE’de belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan günlük doğal gaz
fiyatını/fiyatlarını,

ı) İkili anlaşma: İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, özel hukuk hüküm-
lerine tabi olarak doğal gaz alınıp satılmasına ilişkin ticari anlaşmaları,

i) İlave dengeleyici: ŞİD uyarınca iletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması ama-
cıyla organize toptan doğal gaz satış piyasasına girerek piyasa işlemi yapması durumunda pi-
yasa katılımcısı olarak iletim şirketini,

j) İlave dengeleyici fiyatı (İDF): İletim şirketinin ilave dengeleyici sıfatıyla STP’de iş-
lem yaptığında ŞİD’de belirlenen kurallar çerçevesinde oluşan fiyatı,
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k) İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD): 26/10/2002 tarihli ve
24918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönet-
meliği gereğince, iletim şirketi tarafından hazırlanan ve iletim hizmetine ilişkin olarak iletim
şirketi ile taşıtanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen uygulama esaslarını,

l) İletim şebekesi: Doğal gaz dağıtım şebekesi dışında doğal gazın taşınması için kul-
lanılan doğal gaz boru hattı şebekesi ile bununla ilgili tesisleri,

m) İletim şebekesi stoğu: İletim şebekesi içinde bulunan doğal gazı ifade etmek üzere
ŞİD çerçevesinde belirlenen miktarı,

n) İletim şirketi: Boru hatları ile iletim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişiyi,
o) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, kurul

kararları ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,
ö) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piya-

sası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nu,
p) Kesinleşmiş eşleşme: Organize toptan doğal gaz satış piyasasında verilen tekliflerin

bu Yönetmelik ve PUE çerçevesinde piyasa işletmecisi tarafından onaylanınca kazandığı nite-
liği,

r) Kesinleşmiş takas miktarı: Bir piyasa katılımcısının kesinleşmiş eşleşmelerinin mah-
suplaşmaları yapıldıktan sonra oluşan teslimata konu net doğal gaz miktarını,

s) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ş) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
t) Merkezi uzlaştırma kuruluşu: Piyasa katılımcıları arasında bu Yönetmelikle belirle-

necek olan mali işlemlerin yürütülmesinde kendisinden hizmet alınan ve 06/12/2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak görev yapan ku-
ruluşu,

u) Merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması: Piyasa işletmecisi ile merkezi uzlaştırma
kuruluşu arasında imzalanan ve tarafların teminat yönetimi ve ödemelere ilişkin görev ve so-
rumluluklarını belirleyen anlaşmayı,

ü) Merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması: Merkezi uzlaştırma kuruluşu ta-
rafından hazırlanan ve piyasa işletmecisi tarafından onaylanan, piyasa katılımcıları ile merkezi
uzlaştırma kuruluşu arasında teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak imza-
lanan anlaşmayı,

v) Olağandışı durum: Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişini olumsuz
etkileyen olağandışı durumları,

y) Organize toptan doğal gaz satış piyasası: Piyasa işletmecisi tarafından bu Yönetmelik
kapsamında işletilecek olan piyasayı,

z) Piyasa işlemi: Organize toptan doğal gaz satış piyasasında gerçekleştirilen ticari iş-
lemleri,

aa) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılması: STP’de her bir gaz gününe ilişkin olarak yapılan
işlemlerden dolayı her bir piyasa katılımcısı nezdinde doğan alacak ve borç miktarlarının be-
lirlenmesi, ilgili alacak ve borçların hesaplanması ve ilgili bildirimlerin hazırlanması işlemle-
rini,

bb) Piyasa İşletim Usul ve Esasları (PUE): Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultu-
sunda organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin usul ve esasları,

cc) Piyasa işletmecisi: STP’yi kuran ve merkezi karşı taraf olarak işleten, piyasa işletim
lisansı sahibi Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

çç) Piyasa katılımcısı: STP’de işlem yapma hakkı bulunan sistem kullanıcılarını,
dd) Piyasa tabanlı olmayan yöntemler: İletim şirketinin sistemin fiziksel dengesini sağ-

lamak amacıyla organize toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmaksızın başvurabileceği
ŞİD’de düzenlenen mekanizmaları,
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ee) Piyasa teslim sözleşmesi: İletim şirketi ve piyasa işletmecisi arasında akdedilen
sözleşmeyi,

ff) Sistem: Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine ge-
tirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

gg) Sistem kullanıcısı: Sistemden gaz alan veya sisteme gaz temin eden veya sistem
üzerinden transit gaz geçişi yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğğ) Standart taşıma sözleşmesi (STS): Standart hizmetin sağlanması için iletim şirketi
ile taşıtan arasında akdedilen taşıma sözleşmesini,

hh) STP katılım anlaşması: Piyasa işletmecisi ile STP’ye katılım sağlayan lisans sahip-
leri arasında yapılan ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan an-
laşmayı,

ıı) Sürekli ticaret: Fiyat ve miktar olarak uyumlu olan tekliflerin derhal eşleştirildiği ti-
caret yöntemini,

ii) Sürekli ticaret platformu (STP): Piyasa işletmecisi tarafından bu Yönetmelik çerçe-
vesinde organize toptan doğal gaz satış piyasasına yönelik olarak kurulan ve elektronik ortamda
işletilen ticaret platformunu,

jj) Talep tarafı katılımı: Bu Yönetmelik çerçevesinde iletim şebekesi çıkış noktaları için
doğal gaz toptan satış faaliyeti gösterme hakkına sahip lisanslı piyasa katılımcıları üzerinden
doğal gaz çekişini azaltma/artırma yönlü tekliflerin verilmesine yönelik işlemleri,

kk) Taşıtan: İletim şirketi ile STS imzalamış tedarikçi ve ihracatçı şirketi,
ll) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı

şirketlere, CNG dağıtımı, iletimi ve satışı şirketlerine ve dağıtım şirketlerine doğal gaz satan
ithalatçı şirketleri, toptan satış şirketleri ve üretim şirketlerini,

mm) Teklif bölgesi: İletim şirketi tarafından tekliflere esas olmak üzere belirlenen böl-
geyi,

nn) Teklif noktası: Piyasa katılımcılarının PUE uyarınca STP’de verecekleri tekliflere
konu olan fiziksel ya da sanal giriş noktasını,

oo) Teslim noktası: Doğal gazın teslim edildiği noktayı,
öö) Teslimat dönemi: PUE’de belirlenen esaslar çerçevesinde, STP işlemleri sonucunda

yapılması gereken doğal gaz teslimatının gerçekleştirildiği dönemi,
pp) Ticaret açılış zamanı: İlgili gaz günü için tekliflerin verilmeye başlandığı, PUE’de

belirlenen zamanı,
rr) Ticaret aralığı: Ticaret açılış zamanından ticaret kapanış zamanına kadar geçen, pi-

yasa katılımcılarının piyasa işlemi yapabildikleri, PUE’de belirlenen zaman dilimini,
ss) Ticaret kapanış zamanı: İlgili gaz günü için tekliflerin verilmesinin sona erdiği,

PUE’de belirlenen zamanı,
şş) Ürün: Piyasa işletmecisinin PUE’de yer alan esaslar çerçevesinde geliştirdiği işlem

türlerini
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer kavram ve kısaltmalar, il-

gili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Taraflar, Tarafların Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Organize toptan doğal gaz satış piyasasına ilişkin genel esaslar
MADDE 4 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin sekizinci

fıkrası kapsamında Kurulca yetkilendirilmiş piyasa işletmecisi tarafından işletilen organize
toptan doğal gaz satış piyasası, piyasa katılımcılarına bu Yönetmelikte tanımlanan koşullar
çerçevesinde ticaret imkanı verir.
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(2) Organize toptan doğal gaz satış piyasasında yapılan işlemler, sürekli ticaret esasına
dayanır ve STP üzerinde gerçekleştirilir.

(3) Piyasa işletmecisi, organize toptan doğal gaz satış piyasası faaliyetlerini iletim şirketi
ile her türlü koordinasyon ve haberleşmeyi sağlayarak yürütür.

(4) Organize toptan doğal gaz satış piyasası, arz ve talep dengesini sağlamak ve/veya
doğal gaz ticareti yapabilmek için aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde işletilir:

a) STP’de sunulan teklifler, piyasa katılımcıları arasında ayrım gözetilmeksizin değer-
lendirilir.

b) Organize toptan doğal gaz satış piyasasında faaliyetler, şeffaflık ve sorumluluk ilke-
lerine uygun şekilde yürütülür.

c) STP’de piyasa katılımcıları, kendi alış ve/veya satış yönlü tekliflerinde belirtilen
miktar ve fiyat şartlarını sağlamakla yükümlüdür.

(5) Organize toptan doğal gaz satış piyasası temel olarak aşağıdaki işlevleri yerine ge-
tirir:

a) Piyasa katılımcılarına sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini PUE’de belirlenen
zaman dilimleri içerisinde yönetme olanağı sağlama.

b) İletim sistemindeki günlük dengesizlik miktarlarının azalmasına yardım etme ve ile-
tim şirketine gün öncesinden mümkün olduğu ölçüde dengelenmiş bir sistem sağlama.

c) Piyasa katılımcılarına ikili anlaşmalarına ek olarak doğal gaz alım-satımı yapma im-
kanı sağlama.

İletim sistemine ilişkin genel esaslar
MADDE 5 – (1) İletim sisteminde fiziki dengenin sağlanması, ŞİD kapsamındaki hak

ve yükümlülükleri çerçevesinde iletim şirketinin sorumluluğundadır.
(2) Piyasa katılımcılarının STP’de yaptıkları piyasa işlemleri, ŞİD ve ilgili mevzuat

kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(3) STP’de kesinleşen işlemler, piyasa katılımcıları açısından iletim sisteminde fiziki

teslimat ve/veya doğal gazın mülkiyetinin el değiştirmesi yükümlülüğü doğurur.
(4) Dengesizliklerin uzlaştırılması, iletim şirketince piyasa işletmecisine aktarılan tah-

sisat verileri doğrultusunda iletim şirketi adına piyasa işletmecisi tarafından yapılır.
Piyasa işlemlerine, piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin

genel esaslar
MADDE 6 – (1) STP’de piyasa katılımcıları tarafından verilen teklifler sonucunda

meydana gelen eşleşmeler, piyasa işletmecisi tarafından bu Yönetmelik ve PUE çerçevesinde
onaylandığında kesinleşmiş eşleşme statüsü kazanır.

(2) Kesinleşen eşleşmelere konu miktarların ilgili işlemler açısından mahsuplaştırılması
sonucunda kesinleşmiş takas miktarları oluşur.

(3) Kesinleşmiş takas miktarları; piyasa işletmecisi tarafından iletim şirketine, taşıtan
sıfatını haiz piyasa katılımcıları nam ve hesabına, ŞİD’de belirlenen süre ve koşullara uygun
şekilde taşıma miktarı bildirimi ya da taşıma miktarı değişiklik bildirimi olarak iletilir.

(4) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılması, piyasa işletmecisi tarafından kesinleşmiş takas
miktarları dikkate alınarak, gaz günü bazında aylık olarak yapılır.

(5) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılması işlemleri hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde aşa-
ğıdaki genel esaslar çerçevesinde merkezi karşı taraf sıfatıyla, alıcıya karşı satıcı satıcıya karşı
alıcı olarak, piyasa işletmecisi tarafından yürütülür:

a) Bir gaz gününe yönelik olarak ticaret aralığında bu Yönetmelik kapsamında yapılan
piyasa işlemleri, söz konusu gaz günü bazında uzlaştırılır. Piyasa işletmecisi, faturaların ha-
zırlanması ile gerekli tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapılması faaliyetlerini yürütür.

b) Piyasa işletmecisi, piyasa işlemlerinin uzlaştırılması işlemlerini gerçekleştirdiği or-
ganize toptan doğal gaz satış piyasasında katılımcıların risklerinin yönetilmesini teminen te-
minatların hesaplanması, uygulanması ve muhafazası faaliyetlerini bu Yönetmelik ve PUE’de
belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirir.
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c) STP’de gerçekleştirilen her bir doğal gaz alım-satımının uzlaştırılmasında, kesinleşen
piyasa işlemindeki eşleşme fiyatı esas alınır. STP’de gerçekleştirilen doğal gaz alım-satımları
taraflar için bağlayıcı nitelik taşır.

ç) Bir gaz gününe yönelik olarak yapılmış piyasa işlemlerinin uzlaştırılması hesapla-
malarında sadece söz konusu gaz gününe ilişkin ticaret aralığında yapılmış işlemlere ait de-
ğerler dikkate alınır ve bir ticaret aralığına ait değerler başka bir ticaret aralığına aktarılamaz.

(6) Piyasa işletmecisi, taşıtanların iletim sistemindeki dengesizliklerinin uzlaştırılmasını
ŞİD ve PUE’de belirtilen koşullar çerçevesinde iletim şirketi adına ay sonunda günlük bazda
gerçekleştirir.

(7) Dengesizliklerin uzlaştırılması işlemleri hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde aşağı-
daki genel esaslar çerçevesinde iletim şirketi adına piyasa işletmecisi tarafından yürütülür:

a) Dengesizliklerin uzlaştırılması tüm sistem kullanıcılarının bir gaz gününe ilişkin ile-
tim şirketi tarafından belirlenen tahsisat miktarları esas alınarak piyasa işletmecisi tarafından
gaz günü bazında gerçekleştirilir. Piyasa işletmecisi, dengesizliklerin uzlaştırılması işlemlerini
gerçekleştirerek, faturaların hazırlanması ile gerekli tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapılması
ve taşıtanların risklerinin yönetilmesini teminen bu işlemlere ait teminatların hesaplanması,
uygulanması ve muhafazası faaliyetlerini bu Yönetmelik, ŞİD ve PUE’de belirlenen koşullar
çerçevesinde iletim şirketi adına yürütür.

b) Piyasa işletmecisi tarafından, dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin hesaplar piyasa
işlemlerinin uzlaştırılmasına ilişkin hesaplardan ayrı olarak tutulur.

c) ŞİD’de belirlenen hatalı okuma veya hiç veri gelmemesi durumları haricinde, bir gaz
gününe yönelik dengesizliklerin uzlaştırılması hesaplamalarında sadece söz konusu gaz gününe
ilişkin değerler dikkate alınır ve bir gaz gününe ilişkin değerler başka bir gaz gününe aktarıla-
maz.

(8) STP’de gerçekleştirilen işlemlerin, dengesizliklerin ve faturaya konu diğer kalem-
lerin faturalandırılması ve faturaların ilgili taraflara bildirimi, piyasa işletmecisi tarafından
PUE’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.

Piyasa katılımcıları
MADDE 7 – (1) Piyasa katılımcıları, organize toptan doğal gaz satış piyasasında işlem

yapmak istedikleri gaz yılına ilişkin olarak STS ve STP katılım anlaşması imzalamış olan;
a) Toptan satış lisansı sahibi,
b) İthalat lisansı sahibi,
c) İhracat lisansı sahibi
tüzel kişilerden oluşur. İletim lisansı sahibi yalnızca ilave dengeleyici olarak ve ŞİD’de

belirtilen diğer haller gereğince bu Yönetmelik ve ŞİD’de yer alan esaslar çerçevesinde piyasa
katılımcısı sıfatını haiz olur.

Piyasa katılımcılarının sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Piyasa katılımcıları STP katılım anlaşmasında, STP’de yaptıkları iş-

lemler sonucu oluşan kesinleşmiş takas miktarına ilişkin olarak piyasa işletmecisinin iletim
şebekesinde ilgili piyasa katılımcısının nam ve hesabına ŞİD’de tarif edilen şekilde taşıma
miktarı bildirimi ya da taşıma miktarı değişiklik bildirimi yapmasına izin verir.

(2) Her piyasa katılımcısı, piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasını teminen STP katılım an-
laşması gereğince piyasa işletmecisini aracı olarak atamakla yükümlüdür.

(3) Piyasa katılımcıları, STP’de verdikleri tekliflere konu iletim sistemi giriş ve çıkış
noktalarında ŞİD kapsamında kapasite rezervasyonu yaptırmış olmakla yükümlüdür.

(4) Piyasa katılımcıları, kapasiteye sahip oldukları giriş ve çıkış noktalarında ŞİD ge-
reğince kapasite aşımı ile ilgili oluşabilecek bedelleri ödemekle yükümlü olduklarını kabul
ederler.
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(5) Piyasa katılımcıları, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ger-
çekleştirdikleri faaliyetlerini organize toptan doğal gaz satış piyasasına ve/veya sistem işleti-
mine zarar vermeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırma-
yacak şekilde yürütmekle yükümlüdür.

(6) Piyasa katılımcıları, ŞİD’de tanımlanan her gaz günü için iletim sistemine giriş nok-
talarında teslim edecekleri toplam doğal gaz miktarı ile iletim sisteminden çıkış noktalarından
çekecekleri toplam doğal gaz miktarı için STP işlemleri de dikkate alınarak eşitlik sağlamakla
yükümlüdür.

(7) Piyasa katılımcıları, piyasa işletmecisine karşı ilgili piyasa işlemlerinin gerektirdiği
mali sorumlulukları üstlenir.

(8) Piyasa katılımcıları, STP’de verdikleri teklifler sonucunda oluşan kesinleşmiş takas
miktarlarını, teklifin teslim şartlarında belirtilen hususlara uygun şekilde teslim etmekle ya da
teslim almakla yükümlüdür.

(9) Piyasa katılımcıları, piyasa işletmecisi tarafından kendilerine iletilen tüm ödeme
bildirimleri ve faturalara ilişkin olarak gerekli ödemeleri zamanında ve eksiksiz şekilde yapar.

(10) Piyasa katılımcıları, denge sorumluluğuna ilişkin sapmaları Kuruma raporlayabil-
mesi için iletim şirketinin ihtiyaç duyduğu bilgileri verir.

Piyasa işletmecisinin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Piyasa işletmecisi, organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletil-

mesi ve veri yayımlama faaliyetlerini eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve
sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür.

(2) Piyasa işletmecisi, piyasa katılımcılarına karşı ilgili piyasa işlemlerinin gerektirdiği
mali sorumlulukları üstlenir.

(3) Piyasa işletmecisi, organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin
olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) STP’yi bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işlet-
mek,

b) Organize toptan doğal gaz satış piyasasına ilişkin olarak bu Yönetmelik ile genel
esasları belirlenen hususların uygulanmasına ilişkin detaylı düzenlemeleri kapsayan PUE’yi
hazırlayarak Kurul onayına sunmak,

c) STP’de işlem görmek üzere, piyasa ve sistemin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ge-
liştirmek,

ç) İletim sistemi ve STP’nin eşgüdümlü olarak verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
için iletim şirketi ile işbirliği yapmak,

d) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin olarak PUE’de yer
alan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uygulamaya yönelik kararlar almak, ilgili kurum ve
kuruluşlara öneri ve/veya tekliflerde bulunmak,

e) İlgili mevzuatta belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
(4) Piyasa işletmecisi, veri yayımlama ve raporlamaya ilişkin olarak, Kurum tarafından

talep edilen her türlü bilgi ve raporların yanı sıra PUE’de belirlenen bilgi, belge, rapor ve ista-
tistiklerin hazırlanması ve yayımlanması faaliyetlerini yürütür.

(5) İletim şirketinin ilave dengeleyici olarak STP’ye girmesi durumunda iletim şirke-
tinin kimliğinin paylaşılması durumu hariç olmak üzere, piyasa katılımcılarının kimlikleri ano-
nim olarak verilen tekliflerinin kabul edilmesinden önce ya da sonra herhangi bir zamanda
diğer piyasa katılımcıları ile paylaşılmaz. Bununla birlikte, işlemlerin kesinleşmesinin ardından,
işlem yapan piyasa katılımcılarının kimlikleri, ilgili işlem bilgileri ile birlikte iletim şirketi ile
paylaşılır.
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(6) Piyasa işletmecisi, piyasa işletim faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin olarak yayım-
lanması ilgili mevzuatta öngörülen hususlar dışında, yürüttüğü piyasa işletmeciliği faaliyetleri
çerçevesinde vakıf olduğu ve/veya piyasa katılımcıları tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin
gizliliğinin sağlanmasından sorumludur ve buna yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü-
dür.

(7) Piyasa işletmecisi, iletim şirketi ile bu Yönetmelik ve PUE’de yer alan hak ve yü-
kümlülüklerini düzenleyen piyasa teslim sözleşmesini akdeder. Bahse konu sözleşmede ilgili
mevzuatta yer alan diğer hususlar da göz önünde bulundurulur ve sistemin ve STP’nin işleyişini
engelleyen veya aksatan hükümlere yer verilemez.

İletim şirketinin sorumlulukları
MADDE 10 – (1) İletim şirketi, aşağıda tanımlanan faaliyetleri eşit taraflar arasında

ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür:
a) Gaz günü öncesinde kendisine iletilen programlar çerçevesinde günlük talep tahmini

ve iletim şebekesi stoğu tahmini yapıp EBT’de yayımlamak ve STP’de duyurulmak üzere pi-
yasa işletmecisine iletmek,

b) Her yıl Haziran ayı sonuna kadar yıllık bazda olmak üzere 10 (on) yıllık doğal gaz
iletim kapasite projeksiyonu raporunu hazırlamak ve yayımlamak,

c) Doğal gaz iletimini güvenli, verimli ve ekonomik olarak gerçekleştirecek şekilde ile-
tim şebekesi stoğunun gerekli seviyede kalmasını sağlamak,

ç) İletim sisteminin fiziki dengede kalmasını, bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası İletim
Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği ve ŞİD hükümleri çerçevesinde yürütülen işlemler vasıtasıyla
sağlamak,

d) ŞİD hükümleri çerçevesinde ilave dengeleyici sıfatıyla organize toptan doğal gaz
satış piyasasına girerek iletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması amacıyla piyasa işlemi
yapmak,

e) İlave dengeleyici sıfatıyla girmesi haricinde ŞİD’de belirlenen diğer haller gereği
STP’ye girmek,

f) Piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılması için gerekli bilgileri piyasa iş-
letmecisine PUE’de belirlenen zamanda ve şekilde bildirmek,

g) İletim sisteminde belirlenen bölgeler bazında basınç ve miktar değerlerini EBT’de
yayımlamak ve STP’de duyurulmak üzere piyasa işletmecisine iletmek,

ğ) ŞİD kapsamında sistem kullanıcılarına bildirmekle yükümlü olduğu ve iletim siste-
mindeki doğal gaz akışını etkileyecek her türlü hususu eş zamanlı olarak piyasa işletmecisine
de bildirmek,

h) STP’nin iletim şebekesi işleyişi içerisinde eşgüdümlü olarak ve verimli şekilde kul-
lanılmasını sağlamak için piyasa işletmecisi ile işbirliği yapmak,

ı) İletim faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin olarak yayımlanması ilgili mevzuatta öngö-
rülen hususlar dışında, yürüttüğü iletim faaliyetleri çerçevesinde vakıf olduğu ve/veya piyasa
katılımcıları tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin gizliliği hakkında gerekli tedbirleri almak,

i) İlgili mevzuatta tanımlanan diğer görevleri yerine getirmek.
(2) İletim şirketi, piyasa işletmecisi ile bu Yönetmelik ve PUE kapsamında yer alan

hak ve yükümlülüklerini düzenleyen piyasa teslim sözleşmesini, PUE’nin yayımlanmasından
itibaren 60 (altmış) gün içerisinde akdeder.

İletim şirketinin STP’ye giriş koşulları
MADDE 11 – (1) İletim şirketi, ŞİD’de belirlenen gerekçe kodlarına konu hallerin or-

taya çıkması durumunda, yalnızca ilave dengeleyici olarak ve ŞİD’de belirtilen diğer haller
gereğince STP’yi kullanarak doğal gaz alım-satımı yapabilir.

(2) İletim şirketi, ŞİD uyarınca iletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması amacıyla
öncelikle STP’ye girer. Ancak iletim şirketi iletim şebekesi stoğunu, taşıtanların dengesizlik-
lerini ve STP’de oluşan hacim seviyesini dikkate alarak piyasa tabanlı olmayan yöntemlerin
kullanılması yönünde karar alabilir.
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(3) İletim şirketinin STP’ye giriş koşulları ile STP’ye ilave dengeleyici olarak girmesi
durumunda İDF’nin hesaplanmasına ve iletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması için
alabileceği piyasa tabanlı olmayan yöntemlere ilişkin düzenlemeler ŞİD’de yer alır.

(4) İletim şirketi, ilave dengeleyici olarak STP’yi kullandığında, PUE ve ŞİD’de belir-
tilen haller dışında diğer piyasa katılımcıları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Piyasa İşlemleri, Teminatlar, Olağandışı Durumlar, Piyasa İşletim Usul ve Esasları

Organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım koşulları
MADDE 12 – (1) Sistem kullanıcıları;
a) İlgili gaz yılı için iletim şirketi ile yürürlükte olan bir STS imzalamış olmak,
b) Piyasa işletmecisi ile STP katılım anlaşması imzalamak,
c) Merkezi uzlaştırma kuruluşu ile merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması

imzalamış olmak,
ç) Piyasa işletmecisinin ve merkezi uzlaştırma kuruluşunun öngördüğü teminat koşul-

larını yerine getirmek,
d) Kendisinin ve/veya doğrudan ya da dolaylı ortaklarının piyasa işletmecisine, iletim

şirketine ve merkezi uzlaştırma kuruluşuna karşı bir önceki gaz yılına ilişkin olarak ilgili mev-
zuat ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini tam olarak ifa etmiş olduğunu belgelemek,

e) STP’de verdiği tekliflerin eşleşme sonucu kabul edilmesini müteakip EBT ve piyasa
işlemlerinin uzlaştırılması işlemlerinin yapılabilmesini teminen piyasa işletmecisini aracı olarak
atamış olmak,

f) PUE’de belirlenen yazılım şartlarını yerine getirmiş olmak,
g) Bu Yönetmelikte ve PUE’de belirtilen diğer hususları yerine getirmek
şartlarının tümünü sağlamak kaydıyla piyasa katılımcısı sıfatını kazanır.
Piyasaya erişimin askıya alınması
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki koşulların oluşması halinde, piyasa işletmecisi ilgili piyasa

katılımcısının STP’ye erişimini ve/veya bu kapsamda hak ve borç doğuracak işlemler yapma-
sını STP katılım anlaşması uyarınca askıya alabilir:

a) PUE’ye aykırı işlemlerin, yazılı ihtara rağmen belirtilen süre zarfında düzeltilme-
mesi,

b) Piyasa işletimine ilişkin bedel ve ücretlerin ödenmemesi ve/veya yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi,

c) PUE’de belirlenen teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi,
ç) Piyasa katılım koşullarının herhangi birinin ortadan kalkması,
d) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişine etki edebilecek herhangi bir

yasal şart, yargı kararı, hükümet kararı, yetkili makam ve mercilerin kararı ile alınan önlem
veya kısıtlamanın bulunması.

(2) Aşağıdaki koşulların oluşması halinde piyasa işletmecisi, tüm piyasa katılımcılarının
STP’ye erişimini PUE’de belirtilen şartlar çerçevesinde tamamen ya da kısmen askıya alabi-
lir:

a) Olağandışı durumlar,
b) Mücbir sebepler,
c) STP’ye ilişkin planlı bakımlar,
ç) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişine etki edebilecek herhangi bir

yasal şart, yargı kararı, hükümet kararları, yetkili makam ve mercilerin kararları ile önlemleri
veya kısıtlamaları.

(3) Birinci ve/veya ikinci fıkralar kapsamında STP’ye erişimin PUE ya da ilgili söz-
leşme şartları çerçevesinde askıya alınmasından sonra, askıya alınmaya neden olan koşulların
kalkması durumunda takip edilecek prosedür PUE’de belirlenir.
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Piyasa katılımcısı statüsünün sona ermesi
MADDE 14 – (1) Piyasa katılımcısı statüsü, iletim şirketi ile yapılan STS ve/veya STP

katılım anlaşmasının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda PUE’nin ilgili hükümleri
kapsamında ortadan kalkar.

(2) Sisteme erişimi askıya alınan piyasa katılımcılarının PUE’de belirlenen süre ve şart-
lar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde piyasa katılımcısı statüleri
sona erdirilir.

STP’de teklif verilmesi ve fiyat oluşumu
MADDE 15 – (1) STP’de eşleşmelere konu alış ya da satış yönlü teklifler, fiziki ya da

sanal teslimat noktalarına yönelik verilir.
(2) Bir piyasa katılımcısı, yalnızca iletim şebekesinde kapasite rezervasyonu yaptığı

noktalarda teklif verebilir. Tekliflerin şartları, ŞİD ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak
kaydıyla PUE’de belirlenir.

(3) İlgili gaz gününe yönelik verilen satış teklifleri artan fiyata, alış teklifleri azalan fi-
yata göre piyasa işletmecisi tarafından sıralanır. Aynı yönde verilen tekliflerden fiyatı iyi olan
teklif önceliklidir. Alış teklifi için fiyatı en yüksek olan satış teklifi için fiyatı en düşük olan
teklif, en iyi teklif olarak değerlendirilir. Aynı yönde ve tipte verilen eşit fiyatlı tekliflerden
önce kaydedilen teklif önceliklidir.

(4) STP’de verilen teklifler değerlendirilirken, piyasa işletmecisi tarafından PUE’de
belirlenen şartlar çerçevesinde tutulacak teminata ilişkin kurallar dikkate alınır.

(5) Piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasında, kesinleşen piyasa işlemindeki eşleşme fiyatları
esas alınır. STP kapsamında gerçekleştirilen doğal gaz alım-satımları taraflar için bağlayıcı ni-
telik taşır. Piyasa katılımcıları, alış veya satış yönlü tekliflerinde belirtilen fiyat ve şartları sağ-
lamakla yükümlüdür.

(6) Açıklanacak günlük referans fiyat/fiyatlar, kesinleşmiş eşleşmelerin fiyatlarından
ve teslim gününden hareketle PUE hükümleri çerçevesinde hesaplanır.

STP’de verilecek tekliflere ilişkin asgari unsurlar
MADDE 16 – (1) Piyasa katılımcıları tarafından STP’de verilecek tekliflerin aşağıdaki

asgari unsurları taşıması gereklidir:
a) Teklife konu gaz günü,
b) Teklifin yönü (alış ya da satış),
c) Teklif tipi (teklifin geçerlilik süresi, teklifin kısmi ya da bütün olarak kabul edilebi-

leceği vb.),
ç) Teklife konu miktar,
d) Teklif fiyatı,
e) Teslimat dönemi ve teslimata ilişkin PUE’de belirtilen diğer hususlar,
f) Noktasal/bölgesel teklifse, teklif noktası/bölgesi,
g) Teklifin talep taraflı olup olmadığı,
ğ) Varsa gerekçe kodu.
(2) Bu madde kapsamında yer alan asgari unsurları taşıyan tekliflere ilişkin diğer hu-

suslar PUE’de belirlenir.
Piyasa katılımına ilişkin teminatlar
MADDE 17 –  (1) Piyasa işletmecisi, organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım

ile piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılması işlemlerine ilişkin olarak ŞİD ve/veya
PUE’de belirlenen miktar ve koşullarda teminatı piyasa katılımcısından talep eder.

(2) Piyasa işletmecisi, merkezi uzlaştırma kuruluşuna ait bu Yönetmelikte belirlenen
görevlerin yerine getirilmesi, teminat mekanizmasının işletilmesi ve ödemelerin zamanında ve
doğru bir şekilde gerçekleştirilerek piyasadaki nakit akışının sürekliliğinin sağlanması amacıyla
merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşmasını imzalar.
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(3) Piyasa işletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması ile yetkilendi-
rilen merkezi uzlaştırma kuruluşu, PUE’de kendisi için öngörülen görevleri merkezi uzlaştırma
kuruluşu-katılımcı anlaşması hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Olağandışı durumlar
MADDE 18 – (1) STP’de yeterli alış ve satış teklifinin verilemeyecek olması sonucunu

doğuracak haller, bu Yönetmelik kapsamında olağandışı durumlar olarak kabul edilir. Olağan-
dışı durum kapsamına girebilecek hallere ve bu hallerde iletişime ilişkin hususlara PUE’de yer
verilir. İletim şirketi STP’de olağandışı durumların oluşması halinde ilave dengeleyici olarak
STP’yi kullanmayacağını sistem kullanıcılarına bildirir ve bu halde uygulanacak tedbirlere iliş-
kin hususlar ŞİD’de düzenlenir.

(2) İletim şirketi, STP’yi ilave dengeleyici olarak ne zaman tekrar kullanacağına ilişkin
duyuruyu, sistem koşullarını yeniden değerlendirerek her gaz günü başlangıcında günceller.
İletim şirketi yeniden STP işlemlerine geçilmesi kararını, ancak izleyen gaz günü için etki do-
ğuracak şekilde bir önceki gün sistem kullanıcılarına bildirir.

Piyasa İşletim Usul ve Esasları
MADDE 19 – (1) Kurul, gerek gördüğü hallerde piyasada faaliyet gösteren ilgili kişi-

lerin görüşünü alarak yahut gerekmesi halinde resen PUE’de değişiklik yapabilir.
(2) PUE’de eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması, ekonomik, verimli ve güvenli iş-

letmecilik yapılması ilkeleri gözetilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşme hükümleri ve talep tarafı katılımı
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik gereğince düzenlenen sözleşmelerde bu Yönetmelik

ve PUE hükümlerine aykırı hükümler bulunamaz.
(2) Talep tarafı katılımına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
Piyasa İşletim Usul ve Esaslarının Kurul onayına sunulması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Piyasa işletmecisi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrul-

tusunda PUE’yi hazırlayarak bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içe-
risinde Kurul onayına sunar.

STP’nin kurulması ve test edilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) STP’nin kurulması, test edilmesi ve test sonrasında piyasa

katılımına açılmasına ilişkin hususlara PUE’de yer verilir.
(2) Organize toptan doğal gaz satış piyasası faaliyete başlayıncaya kadar, STP’de her-

hangi bir teslimat, faturalama ve ödeme yükümlülüğü doğurmaksızın sanal uygulama yapılır.
ŞİD değişiklikleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde iletim şirketi tarafından ŞİD’de

yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlemeler, PUE’nin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe gi-
rer.

Organize toptan doğal gaz satış piyasasının faaliyete geçeceği tarih
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Organize toptan doğal gaz satış piyasası 1/4/2018 günü saat

08:00’da faaliyete geçer.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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Sayıştay Başkanlığından:
SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte; Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı giriş sınavı,

denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve stajı, yeterlik sınavı,
denetçiliğe atanma ve diğer hususlar düzenlenmektedir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun

17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı giriş sınavına başvuran kişiyi,
b) Denetçi yardımcısı: Sayıştay denetçi yardımcısını,
c) Denetçi yardımcısı adayı: Sayıştay denetçi yardımcısı adayını,
ç) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ibareler, 6085 sayılı Kanundaki anlamlara haizdir.

İKİNCİ BÖLÜM
Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı ve Atanma

Giriş sınavına gireceklerde aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Sınava girecek kişilerde;
a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen genel nitelikleri taşımak,
b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış

olmak,
c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en
az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yapmasına engel bir durumu olma-
mak,

şartları aranır.
Giriş sınavı esasları ve duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.
(2) Eleme ve yazılı sınavların yapılma usul ve esasları ile sınav sonuçlarına ilişkin hu-

suslar Sayıştay Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında yapılan protokole
göre belirlenir.

(3) Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sa-
yısı ve gerekli görülen diğer hususlar; Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının internet
sitesinde, Başkanlığın internet sitesinde ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme
sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur.

(4) Atama yapılacak kadro sayısı, ilan tarihi itibari ile mevcut boş kadro sayısını geçe-
mez.

Eleme sınavı
MADDE 6 – (1) Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından

oluşur ve test usulüne göre yapılır. Alan bilgisi; iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe sorularını
kapsar.
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(2) Eleme sınavının değerlendirmesinde; iktisat yüzde yirmi, maliye yüzde yirmi, hukuk
yüzde yirmi, muhasebe yüzde yirmi, genel yetenek yüzde on ve genel kültür yüzde on oranında
olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak
üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, genel yetenek ve genel
kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına
konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına
kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır. 

Yazılı sınav
MADDE 7 – (1) Yazılı sınav klasik usule göre ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

Ancak bunlardan ticaret hukuku ve muhasebe seçimlik konular olup yalnız birinden sınava gi-
rilir.

a) Hukuk grubu:
1) Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku.
2) İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı.
3) Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku.
4) Borçlar hukuku; genel esaslar.
b) Maliye grubu:
1) Maliye teorisi.
2) Maliye politikası.
3) Bütçe.
4) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.
c) İktisat grubu:
1) İktisat teorisi.
2) Mikro iktisat.
3) Makro iktisat.
4) İktisat politikası.
5) Para-banka-kredi.
ç) Kompozisyon.
d) Seçimlik grup:
1) Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak.
2) Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi.
(2) Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından

alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturur. Yazılı sınavın değerlen-
dirilmesinde; en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye,
hukuk ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan
alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında
belirtilen kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır ve mülakata çağ-
rılır.

Mülakat
MADDE 8 – (1) Mülakat, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Adaylar, komisyon tarafından (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin

her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçi-
rilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üze-
rinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
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(4) Başkanlık tarafından, mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylardan fotoğraflı
özgeçmişleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu alınır.

Mülakat komisyonu
MADDE 9 – (1) Mülakat komisyonu; Sayıştay Başkanının veya görevlendireceği bir

daire başkanının başkanlığında, iki üye ve üç uzman denetçi olmak üzere altı kişiden oluşur.
Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. 

(2) Mülakattan önce, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bi-
reysel nitelikleri hakkında yeterli bilgi edinme amacıyla adaylara yöneltilecek soruların sayı
ve türlerini planlamak, her bir adaya ne kadar konuşma süresi tanınacağını belirlemek ve mü-
lakatın genel yürütme biçimi konusunda ilke kararları almak üzere komisyonca yeteri kadar
hazırlık toplantısı yapılır. Bu toplantılarda alınan ilke kararları tutanağa bağlanır ve sınav do-
kümanları arasında muhafaza edilir.

(3) Hazırlık toplantısı sırasında gerek görülmesi halinde Sayıştay dışından konunun uz-
manları komisyona davet edilebilir ve uzmanlıklarından yararlanılabilir.

Giriş sınav sonucu, duyurulması ve atanma
MADDE 10 – (1) Başarılı olanların, eleme sınavı puanı, yazılı sınav puanı ve mülakat

puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sı-
ralama yapılır ve giriş sınav sonuç listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla; ya-
zılı sınavda iktisat, maliye, hukuk, kompozisyon ve seçmeli alandan alınan puanın yüksekliğine
göre sıralama yapılır ve başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanır. Sonuçlar Baş-
kanlıkça ilgililere ayrıca duyurulur.

(2) Başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:
a) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yapmasına engel bir durumu olma-

dığına ilişkin yazılı beyanı.
b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onay-

lanmış örneği.
ç) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların, bu öğrenimlere ilişkin diplo-

ma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği.
(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde ikinci

fıkrada sayılan belgelerle Başkanlığa müracaat etmeleri istenir. Belirtilen süre içerisinde iste-
nilen belgeleri getirmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınav sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda, giriş sınav ilanında belirtilen
kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.

(5) Aday tarafından verilen belge ve bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunlardan atamaları yapılmış olan-
ların, atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsav-
cılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen Başkanlıkça verilen süre
içinde başvurmayanlar, haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(7) Ataması yapıldığı halde Başkanlıkça verilen süre içinde göreve başlamayanlar hak-
kında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(8) Başkanlıkça giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilenlerden verilen süre içinde
başvurmayanların, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların veya göreve başlamakla
birlikte iki ay içerisinde ayrılanların yerine, sınavda başarılı olup da atama yapılacak kadro sa-
yısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar arasından, başarı sırasına göre atama ya-
pılabilir.

(9) Giriş sınavında başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları
için ataması yapılamayanlar, giriş sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren dört ay geçmesiyle
haklarını kaybetmiş sayılırlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim ve Stajı

Mesleki eğitim ve staj süresi
MADDE 11 – (1) Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en

çok üç yıldır.
(2) Adaylık süresi en az bir en çok iki yıldır.
(3) Mesleki eğitim ve staj, ilgili denetim destek grup başkanlığınca yürütülür.
Mesleki eğitim ve stajın ana hedefleri
MADDE 12 – (1) Denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki eği-

tim ve stajında ana hedefler şunlardır:
a) Denetimin temel kavramlarını, Türk denetim sistemini, Sayıştay denetiminin ve yar-

gılamasının örgütsel yapılanması ile işleyiş özelliklerini öğretmek ve denetim kültürünü ka-
zandırmak.

b) Denetim görevinin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
c) Kamu mali yönetiminin işleyişi ve denetimine ilişkin mevzuatın özümsenmesini sağ-

lamak. 
ç) Yazışma kuralları ile rapor yazımına ilişkin beceri kazandırmak.
d) Mesleğin gerektirdiği etik değerlere sahip, vakarlı ve şerefli kişiler yetiştirmek.
e) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığını kazandırmak.
Mesleki eğitim ve staj kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler
MADDE 13 – (1) Mesleki eğitim kapsamında;
a) Sayıştayı tanıma ve meslektaşlarla tanışmayı amaçlayan kısa süreli bir uyum prog-

ramı düzenlenir.
b) Mesleğin temel esaslarının öğretilmesini içeren dersler okutulur.
c) Mesleki ve kişisel kapasiteyi geliştirici alanlarda eğitimler, konferanslar ve seminerler

düzenlenir.
ç) Ders ve seminer konularına ilişkin müfredat çalışmaları Yönerge ile düzenlenir.
(2) Staj kapsamında;
a) Sayıştay denetim grupları ve raportörlük çalışmalarının yerinde incelenmesi amacıyla

kısa süreli programlar düzenlenir.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarını tanımak ve faaliyetlerini yerinde gözlemlemek ama-

cıyla ziyaretler gerçekleştirilir.
c) Hazırlanan özel amaçlı inceleme ve denetim programları çerçevesinde denetçi refa-

katinde çalışılır.
Eğitim konuları
MADDE 14 – (1) Mesleki eğitimde aşağıdaki dersler okutulur:
a) Türk Sayıştayı ve sayıştaylar.
b) Kamu mali yönetimi.
c) Muhasebe ve mali tablolar analizi.
ç) Denetim metot ve teknikleri.
d) Hukuk metodolojisi.
e) İhale ve hakediş mevzuatı.
f) Kamu personel rejimi.
g) Gelir mevzuatı.
(2) Başkanlıkça gerekli görülen ve Sayıştayı ilgilendiren konular yukarıdaki derslerden

birisi içerisinde okutulur.
(3) Taşınır ve taşınmaz denetimi, Türk dilinin kullanımı, denetim standartları ve Baş-

kanlıkça gerekli görülen diğer konularda eğitim seminerleri düzenlenir.
Mesleki eğitim ve staj programının düzenlenmesi ve yürütülmesi
MADDE 15 – (1) Mesleki eğitim ve staj kapsamındaki faaliyetlerde, Başkanlıkça be-

lirlenecek Sayıştay mensupları ve/veya üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri ile Sayıştay
dışından uzmanlar görevlendirilebilir.

31 Mart 2017 – Sayı : 30024                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



(2) Ders notları ve diğer eğitim dokümanları ders ve seminer veren kişiler tarafından
hazırlanır ve eğitimden sorumlu ilgili denetim destek grup başkanına ders ve seminer öncesinde
teslim edilir.

(3) Ders ve seminer veren kişilerce, konuların anlaşılıp özümsendiğinin tespiti için
sınav yapılır. Sınav sonuçları, denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının sicillerinde
değerlendirilmek üzere ders ve seminer veren kişiler tarafından ilgili denetim destek grup baş-
kanına verilir.

Mesleki eğitim ve staj programına katılma zorunluluğu ve izlenmesi
MADDE 16 – (1) Denetçi yardımcısı adayı veya denetçi yardımcılarının mesleki eğitim

ve staj faaliyetlerine katılmaları zorunludur. Başkanlıkça kabule değer özrü veya yasal mazereti
olmaksızın mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine katılmayanlar hakkında disiplin kovuşturması
yapılır.

(2) Başkanlıkça kabule değer özrü veya yasal mazereti bulunmasına rağmen, mesleki
eğitim kapsamında okutulacak ders ve seminerlerden herhangi birisinin üçte birine veya staj
faaliyetlerine ayrılan sürenin yarısına devam etmemiş olanlar eğitim dönemini tamamlamamış
sayılır. Bunların mesleki eğitim ve stajları Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde tamamlattırılır.

(3) Mesleki eğitim ve staj programının izlenmesi ve alınması gereken önlemler hak-
kında ilgili denetim destek grup başkanlığınca üçer aylık genel izleme raporları hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 17 – (1) Mesleki eğitim ve stajı tamamlayan denetçi yardımcıları; Yönetme-

liğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan her bir dersten ayrı ayrı yazılı sınava, mes-
leki eğitim ve staj kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden ise uygulama sınavına girerler.

(2) Yeterlik sınavı, mesleki eğitim ve stajın tamamlanmasından sonra Başkanlıkça be-
lirlenecek tarihlerde yapılır.

Yeterlik sınav kurulu ve sınav komisyonları 
MADDE 18 – (1) Başkanlık tarafından, yedi meslek mensubundan oluşan yeterlik sınav

kurulu oluşturulur. Kurul en az beş kişi ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların
eşitliği halinde, yeterlik sınav kurulu başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(2) Kurul sınava ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütür, Başkanlık tarafından sınavla ilgili
verilecek diğer işleri yapar ve sonuçlarını Başkanlığa bildirir. Kurula yardımcı olmak üzere
Başkanlıkça yeteri kadar yönetim mensubu görevlendirilebilir.

(3) Başkanlıkça her bir sınav için dersi veren kişilerin de yer aldığı en az üç kişiden
oluşan sınav komisyonları oluşturulur. Dersi veren kişinin yasal mazereti dolayısıyla komis-
yonda görevlendirilememesi halinde yerine görevlendirme yapılır. Yeterlik sınavı sorularının
ve cevap anahtarlarının hazırlanması ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi bu komisyonlar
tarafından gerçekleştirilir. Komisyonlarca hazırlanan sınav soruları ve cevap anahtarları tuta-
nakla sınav öncesinde yeterlik sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(4) Sınav sonrası yeterlik sınav kurulunca teslim alınan cevap kâğıtları, yeterlik sınav
kurulu başkanı tarafından ilgili sınav komisyonuna değerlendirilmek üzere tutanakla teslim
edilir. Sınav komisyonunca isimler açılmadan değerlendirilen cevap kâğıtlarına bir not verilir.
Anlaşmazlık olması halinde sınav komisyonu üyelerince ayrı ayrı not verilir ve bu notların or-
talaması sınav notu olur. Değerlendirilen cevap kâğıtları yeterlik sınav kurulu başkanına tuta-
nakla teslim edilir.

Yeterlik sınavının yürütülmesi ve sonucun duyurulması
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınav kurulu tarafından, yeterlik sınav komisyonlarınca de-

ğerlendirilen cevap kâğıtlarındaki isimler açılır ve sonuçlar, oluşturulacak Yeterlik Sınav Sonuç
Listesine geçirilir. Bu liste, kurul üyeleri tarafından imzalanır ve sınava ilişkin diğer belgelerle
birlikte Başkanlığa sunulur.
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(2) Yeterlik sınavındaki başarı durumu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre belirlenerek
Başkanlıkça ilgililere duyurulur.

Yeterlik sınavında başarı ve denetçiliğe atanma
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında değerlendirme 100 tam not esas alınmak suretiyle

yapılır. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için her bir sınavdan alınan notun en az 60, bü-
tün sınavlardan alınan notların aritmetik ortalamasının ise en az 70 olması şarttır.

(2) Yeterlik sınavı sonunda;
a) Başarılı sayılmak için gerekli 70 not ortalamasını tutturdukları halde en çok bir sı-

navdan 60’tan aşağı not alanlar, başarısız oldukları dersten,
b) Başarılı sayılmak için gerekli 70 not ortalamasını tutturamamakla birlikte her bir sı-

navdan 60’tan aşağı not almayanlar, not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok iki
dersten,

sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 ay içinde açılacak olan bütünleme sınavına gi-
rerler.

(3) Bütünleme sınavına girenlerin bu sınavda aldıkları notlar esastır. Bütünleme sına-
vında yeterlik sınavı usul ve esasları uygulanır.

(4) Yeterlik sınavını kazanan ve olumlu sicil alan denetçi yardımcıları, meslek kıdemine
esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırasına esas olmak üzere başarı derecelerine göre Meslek
Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu kararı ve Sayıştay Başkanının onayı ile denetçiliğe
atanırlar. Bütünleme sınavı sonuçları da aynı usul ile değerlendirilir. Kıdem sıralamasında bü-
tünleme sınavına girenlerin kıdem sıralaması bütünlemesiz geçenlerden sonra gelecek şekilde
değerlendirilir.

Mazeret sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavına yasal mazereti nedeniyle katılamayan denetçi yar-

dımcıları Başkanlıkça belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girerler.
(2) Mazeret sınavında yeterlik sınavı usul ve esasları uygulanır.
Sınavlara itiraz
MADDE 22 – (1) Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 7 iş günü içinde yazılı itiraz

edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili sınav komisyonu tarafından 7 iş günü içinde sonuçlandırılır.
Sınavlarda başarısız olma
MADDE 23 – (1) Sınavlarda başarılı olamayanların meslek mensupluğu ile ilişiği ke-

silir. Bunlardan olumlu sicil alanlar ve yazılı olarak bir ay içinde talepte bulunanlar, Sayıştay
Başkanının onayıyla durumuna uygun bir kadroya yönetim mensubu olarak atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ders ücreti
MADDE 24 – (1) Denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının eğitimi kap-

samında ders ve seminer verenlere, Sayıştay Başkanlığının ilgili yıl Bütçe Kanununun (E) Cet-
velindeki hükümlere göre ders ücreti ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayış-

tay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve baş-

layan ve denetçi yardımcısı kadrosunda bulunanlara 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek

üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük

beyannamesinin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi

veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Tebliğ hükümleri uy-

gulanmaz.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/5/2005 25828

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2010 27644

2- 28/07/2011 28008

3- 11/7/2012 28350

4- 26/4/2013 28629

5- 2/5/2013 28635
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/7)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/2016 tarihli ve 29687 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12) ile
Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.35.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı
“Ftalik anhidrit” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür-
lüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın
yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 
b) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Kore Cumhuriyeti menşeli soruş-

turma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu
tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hu-
kuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Dam-
ping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un ka-
rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eş-
yanın Türkiye’ye ithalatında, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çer-
çevesinde tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar veril-
miştir. 

Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı

ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı ke-
sin önlemi tahsil ederler. 
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(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP
ve bu Tebliğin 4 üncü maddesindeki tabloda yer alan eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 
2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2017/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu

maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2016 yılı yeniden değerleme oranı olan %3,83
(üç virgül seksen üç) oranında artırılarak 1/1/2017 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı
gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 24/2/2016 tarihli ve 29634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627

Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan
İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2017 – Sayı : 30024



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA BEDELLERİNİN 

YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA ÖDENECEK 
BÖLÜMÜ HAKKINDA TEBLİĞ 

(SIRA NUMARASI: 2017/3)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü

maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2017 yılında yürütülecek yetkilendirme sertifikalan-
dırma çalışmaları ile ilgili bedeller, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 29/12/2016
tarihli ve 2016/04 sayılı kararı ile ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 24/2/2016 tarihli ve 29634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki

Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek
Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ 

PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/10)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çift-

çilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynakla-
rının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki ta-
rımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygula-

yacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin
usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihli
ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Des-
teklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alım sözleşmesi: Hibe ödemeye esas proje konularında yer alan gider kalemlerinin

alımlarını kapsayan ve içeriğinde en az; tarafların, sözleşme konusunun, teslim edilecek gider
kalemi miktarının, niteliğinin, şeklinin, yerinin, gerekli tanımların, temin ve teslim süresinin,
tarafların yükümlülüklerinin, mücbir sebeplerin ve ekinde proje teknik şartnamesinin olduğu
genç çiftçi ile TİGEM veya Merkez Birliği arasında imzalanan sözleşmeyi,

b) Bakanlık: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Genç çiftçi: 18-40 yaş aralığında, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal

faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişileri,
d) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardım-

cısı başkanlığında oluşturulan beş kişilik komisyonu,
e) Genç çiftçi proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde kırsal kalkınma ve örgütlenme

şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ise ilçe müdürü başkanlığında mühendis, veteriner hekim,
tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az üç
kişilik birimi,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
g) Hibe sözleşmesi: Genç çiftçi ile il müdürü veya ilçe müdürü arasında imzalanarak

mühürlenen ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen
sözleşmeyi,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe gir-
mesinden önce tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2017 – Sayı : 30024



ı) Merkez Birliği: 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir-
likleri Kanunu ile kurulmuş olup faaliyeti bütün yurdu kapsayan, aynı zamanda il ve bölge bir-
likleri ile kooperatiflerinin de bağlı olduğu tüzel kişiliği,

i) Örgün eğitim: Açık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde ya-
pılan, öğrencilerin belirlenen zaman ve mekânlarda derslere katılmasının gerektiği eğitimi,

j) Protokol: İçeriğinde en az; tarafların, tanımların, amacının, kapsamının, dayanağının,
yükümlülüklerin, mücbir sebeplerin, ihtilaf halinde yapılacakların ve geçerlilik süresinin be-
lirtildiği, Genel Müdürlük ile TİGEM veya Merkez Birliği yetkilileri arasında bu Tebliğin ya-
yımlandığı tarihten sonraki altmış gün içinde imzalanan hibe ödemeye veya ön ödemeye esas
belgeyi, 

k) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerin il/ilçe müdürlüğüne
verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren Ek-1’de yer alan belgeyi,

l) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri 

Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük
MADDE 5 (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık adına, 31/12/2014

tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal
Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve
tedbirleri çerçevesinde;

a) Programın tanıtımını, genç çiftçilerin bilgilendirilmesini ve “https://gencciftci.tarim.gov.tr”
uzantılı yazılımın yönetimini sağlar.

b) Programın idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine
destek verir.

c) Program ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu
tekliflerinin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesini ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalış-
maların yapılmasını sağlar.

ç) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazır-
lanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

(2) Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kal-
kınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim
birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi
kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenir.

İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili

mevzuat kapsamında;
a) İl müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.
b) Proje uygulamalarının, amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara

göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını
ve birer suretinin muhafazasını sağlar.

c) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini
ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar. 

İlçe müdürlüğü
MADDE 7 – (1) İlçe müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili

mevzuat kapsamında;
a) İlçe müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur ve il müdür-

lüğü ile uyumlu çalışmasını sağlar.
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b) Genç çiftçilerce gerçekleştirilecek projelerin, amaçlarına uygun olarak iş ve işlem-
lerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kap-
samında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını, koordinasyonunu ve istenilen belgelerin il
müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

c) Uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilme-
sini izler; düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü ve onay işlemlerini yaparak birer suretini
muhafaza eder.

Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu 
MADDE 8 (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; bu Tebliğ, uygulama reh-

beri ve ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri yapar.
(2) Komisyon, son başvuru tarihinden en geç beş iş günü önce kurulur.
Genç çiftçi proje yürütme birimi
MADDE 9 – (1) Genç çiftçi proje yürütme birimi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itiba-

ren beş iş günü içerisinde kurulur.
(2) Genç çiftçi proje yürütme birimi;
a) Bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve

konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar. 
b) Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili belgeleri hazırlayarak

genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.
c) İl ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe öde-

mesinden sonra iki yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık
adına yürütür.

(3) Bakanlıkça oluşturulan “https://gencciftci.tarim.gov.tr” internet adresini takip ederek
gereğini yapar.

(4) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programın Proje Konuları, Başvuru Yeri, Genç Çiftçilerde Aranan 

Şartlar ve İstenecek Belgeler

Programın proje konuları
MADDE 10 – (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca;
a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; 
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi,
c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paket-

lenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,
konularını  kapsar.
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Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar 
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki

şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün al-

mamış olmak,
c) Okur-yazar olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi

mükellefi olmamak, 
f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı

ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet
büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak, 

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlan-
dığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, 

ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Des-
tekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde
sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme
komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak, 

h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olma-

mak.
Başvuru yeri
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında;
a) Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.
b) Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya

ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen ya-
pılır.

İstenecek belgeler
MADDE 13 – (1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan

alınan belge,
c) Başvuru dilekçesi,
ç) Proje tanıtım formu,
d) Taahhütname,
e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,
b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken

formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama
rehberinde belirtilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Programın Uygulama Alanı, Hibe Desteği Miktarı 

Uygulama alanı
MADDE 14 – (1) Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve

6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun al-
tındaki yerleşim birimlerini kapsar.

Hibe desteği miktarı
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi im-

zalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe
ödemesi yapılır.

(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Uygulama Zamanı

Başvuruların alınması 
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonra

başlar. 
b) Başvuru süresi yirmi iş günüdür.
c) Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tara-

fından tutanak karşılığı kabul edilir. 
ç) Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyalarına ait

icmal  başvuru bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme
komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç çiftçi

proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler on iş

günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.
b) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler be-

lirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
c) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; gerekçesini belgelendirmek suretiyle

başvuruyu reddedebilir veya hibe sözleşmesini iptal edebilir.
ç) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesindir.
Hibe sözleşmesi ve uygulama zamanı
MADDE 18 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve

nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki
esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde
sözleşme imzalanır.

b) Hibe sözleşmesi imzalamayan genç çiftçinin yerine, belirlenmiş olan yedek listesin-
den üst sırada yer alan genç çiftçi ile sözleşme imzalanır.

c) Genç çiftçiler, uygulayacakları proje konularına göre hibe sözleşmesinde belirlenen
süre içerisinde gider kalemi alımlarını gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvu-
rularını yaparlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Hibe Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar

Hibe desteği ödeme talebi
MADDE 19 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya

hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu
il/ilçe müdürlüğüne yapar. 

b) Genç çiftçi proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiple-
rinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren beş iş günü içeri-
sinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.

c) İlçe genç çiftçi proje yürütme birimi, hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içe-
risinde il müdürlüğüne gönderir.

ç) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Mü-
dürlüğe gönderir.

d) Genel müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağ-
lar.

(2) İl müdürlükleri, ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra hibe
proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsa-
mında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.

Hibe desteği ödemeleri
MADDE 20 – (1) Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla

uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.
(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
(3) İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş

ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanacak uygulama rehberi çerçevesinde
ve genç çiftçinin muvafakati ve protokol hükümlerince TİGEM’e ön ödeme yapılabilir.

(4) İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş
ve küçükbaş canlı hayvan haricindeki alımlarda Bakanlıkça hazırlanacak uygulama rehberi
çerçevesinde genç çiftçinin muvafakati ve protokol hükümlerince Merkez Birliğine ödeme ya-
pılabilir.

Geri ödeme ve yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen ge-
cikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile
birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. 

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Teb-
liğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler,
beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından
yararlandırılmazlar. 

Programdan sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 22 – (1) Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğin-

deki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaç-
la, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder
ve tutanağa bağlar.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Gider Esasları ve Kalemleri

Proje gider esasları
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisindeki

alımlar olması,
b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,
c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılmış olması,
gerekir.
Gider kalemleri
MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen trak-

tör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, mi-
sel, torf, yumurta, arılı kovan, canlı hayvan alımı ve yeni tesis giderleri, bu Tebliğde belirtilen
esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konularına esas
canlı hayvan alımlarını, protokol hükümlerince alım sözleşmesi kapsamında TİGEM’den ger-
çekleştirirler.

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından
hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler
MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili

yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk
ve yükümlülük üstlenmez.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen
ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler gerekli görüldüğü tak-

dirde Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında
yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, des-

tek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi hazırlanır ve yayımlanır. Bu ya-
yınlar uygulamaya esas teşkil eder.

(2) Bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların çözümü hakkında Bakanlık
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 28 – (1) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2016/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) hükümleri çerçevesinde başlayan iş ve işlemler, aynı Tebliğ hü-
kümlerince uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN 

YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korun-

ması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak

olan ödemelerin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(c) bendi uyarınca yapılacak olan ödemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 27 nci ve 39 uncu maddelerine daya-

nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Kurum: Rekabet Kurumunu,

b) Ödeme: 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre

yapılması gereken onbinde dört tutarındaki ödemeyi,

c) Makbuz: Onbinde dört tutarındaki ödemelere karşılık ticaret sicil harçlarını tahsile

yetkili birimler veya bu birimler adına tahsilat yapan banka tarafından verilen tahsilatın yapıl-

dığını gösterir belgeyi,

ç) Ortaklık: Anonim ve limited şirketleri, banka, sigorta, finansman ve benzeri şirketleri,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki anonim ortaklık niteliğinde, bağlı or-

taklık ve iştirakler dahil kamu iktisadi teşebbüslerini,

d) Sermaye artırımı: Sermayenin nakit olarak artırılması, ferdi işletmenin veya 13/1/2011

tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesine göre şirketlerin devralınma-

sından dolayı sermayenin artırılması, ayın nev’inden sermaye konulması ve her türlü iç kay-

nağın sermayeye eklenmesi suretiyle yapılacak sermaye artırımını,

ifade eder.

Kuruluş ve sermaye artırımında yapılacak ödeme

MADDE 5 – (1) Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortak-

lıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Kurum adına

ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir. Makbuz karşılığı yapılan haftalık

tahsilatlar en geç bir sonraki haftanın ikinci işgünü mesai bitimine kadar Kurum hesaplarına

aktarılır. Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak

protokolle belirlenir. Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, tahsilat birim-

lerince ödeme karşılığı düzenlenecek makbuz esas alınır. Makbuzda, ortaklığın ticaret unvanı,

ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığının belirtilmesi gerekir.
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(2) Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili Müdürlüklerine tescil için

yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunludur. Bu makbuzun

başvuru belgeleri arasında bulunmaması halinde tescil işlemi yapılmaz.

(3) Bu hükme tabi ortaklıkların 6102 sayılı Kanunun 136 ncı maddesine göre devralın-

masından dolayı sermayelerinin artırılması halinde, sadece artan meblağ üzerinden onbinde

dört ödeme yapılacaktır. Aynı esaslar nev’i değişikliği halinde de geçerlidir. Sermaye artışına

neden olmayan unvan ve nev’i değişiklikleri anılan hüküm kapsamına girmemektedir.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda ödeme

MADDE 6 – (1) Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların, ticaret siciline

tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımları da bu esaslara ta-

bidir.

(2) Bu kapsamdaki ortaklıklar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mes-

net belge ile birlikte makbuzu da Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Makbuzun

bulunmaması halinde Ticaret Sicili Müdürlüklerince tescil işlemi yapılmaz.

Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçme ve onbinde dört tutarının yanlış

yatırılması

MADDE 7 – (1) Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan öde-

me tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gereklidir. Dilekçeye;

makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen

tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.

(2) Ödemenin eksik yapılması durumunda; eksik kısım tahsile yetkili birime yatırılacak

ve her iki makbuz ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilir. Ödemenin fazla yapılması du-

rumunda; ortaklığın yazılı talebi üzerine, iadeye konu olacak miktar ilgili Ticaret Sicil Müdür-

lüğü tarafından tespit edilerek, bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Talep sahibi olan ortaklık,

makbuz örneği ile söz konusu yazıyı bir dilekçe ekinde, Kuruma intikal ettirir.

(3) Yapılacak inceleme sonucunda fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar yatı-

ranlara iade edilir.

Tahsile yetkili birimin sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Tahsile yetkili birim, 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi uyarınca tahsil edilen tutarları Kurum hesaplarına tam ve doğru olarak za-

manında aktarmak ve söz konusu tahsilata ilişkin bildirim listesini yapılacak protokolde belir-

lenen süre içerisinde Kuruma göndermek zorundadır.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Ticaret Sicili Müdürlüğü, ödemenin tam ve doğru olarak yapıldığını

ve makbuzun bu esaslara uygun olarak düzenlendiğini araştırarak kontrol etmekle yükümlüdür.

4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile bu Tebliğ hükümlerine

aykırı tescil işlemleri sonucunda; 6102 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ödemenin ya-

pılmamasından ve/veya eksik ödemelerden dolayı ticaret sicili memurları sorumludurlar.
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Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 10 – (1) 1/10/2004 tarihli ve 25600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054

sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar

ile 5/10/2010 tarihli ve 27720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca

Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5) yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

Kurum ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolün yürürlüğe konulmasına kadar, bu

Tebliğin 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan 1/10/2004 tarihli ve 25600 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları

Ödemelere İlişkin Esaslar ile 5/10/2010 tarihli ve 27720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2016/24 

Karar No : 2016/408 

Sanık : ÖMER HAN ġEYHUN: Ali oğlu, Halide'den olma 08.04.1986 Suriye 

Doğumlu, Hüseyin Gazi Mahallesi Ulubey caddesi No: 46 Merkez/Ankara 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 10.12.2015 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 31.03.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 80,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığa verilen hapis cezasının mahkûmiyetinin kanuni sonucu 

olarak sanık hakkında TCK. nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesinin 

08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı göz önünde bulundurularak 

uygulanmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 

sayılı TCK nın 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 1678 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/380 

Karar No : 2015/263 

5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve Karar numarası yazılı 22/04/2015 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 80 TL ADLĠ PARA, 

1 YIL 8 AY HAPĠS, 2 YIL CEZANIN ERTELENMESĠ NEDENĠYLE DENETĠM (TCK 51/3) 

cezası ile cezalandırılan Bakyt ve Aisha kızı, 10/12/1984 doğumlu, , , Mah/köy nüfusuna kayıtlı 

NAFISA KHAIITBAEVA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gıyabi 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, 

kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı baĢvuru 

ile Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere süresinde temyiz edilmediği takdirde kararın 

kesinleĢeceği karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 1721 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKIM ONARIM ĠġLERĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Küspe preselerinin bakım onarım iĢleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü 

ile devam edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/135116 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Küspe preselerinin bakım onarım iĢleri 

Detaylar Teknik Ģartnamede belirtilmiĢtir.  

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre iĢe baĢlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2017 Salı günü, Saat 14:00 

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

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

haberleĢme servisine 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 ya da Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

7 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; Ġhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2637/1-1 
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MEYDAN HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri 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 numarası : 2017/146122 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya Döneminde Toplam 712.270 Ton 

(± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri 

Hizmet Alımı ĠĢidir. Fabrikamız ĠĢletme Servisi Meydan 

Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boĢaltma, parti, 

biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaĢtırma, karma, 

katlama, takviye, taĢıma, temizlik, sıkıĢtırma, düzeltme ve 

yer silosundan pancar nakli iĢlerinin bir bütünlük 

içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması iĢi. 

(KireçtaĢının kireç ocağı yer bunkerinin içine taĢınması, 

Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine 

taĢınması, KireçtaĢı balastının kireç ocağından 

uzaklaĢtırılması, Kok tozunun kireç ocağından 

uzaklaĢtırılması, Çevrede biriken atıkların toplanması ve 

kireç cürufunun kireç ocağından uzaklaĢtırılması, Kazan 

dairesinde yakılacak kömürün taĢınıp kömür hazırlamanın 

önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit 

boĢaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür 

cürufu - kül, Pres filtre çamuru, Ot tutucu ve taĢ tutucu 

atıklarının taĢınması, Pülp (ot, kuyruk, atık küspe), 

Seyyar/sabit otomatik boĢaltma toprağı, Yer silosundan 

kanallara pancar nakli, Tumba temizliği - düzeltme ve 

Küspe havuzundan küspenin çekilmesi gibi iĢlerin 24 saat/ 

gün aksatmadan yerine getirilmesi) 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi sözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe 

baĢlama tarihinden Ilgın ġeker Fabrikası 2017/2018 

Rafineri Kampanyası sonuna kadardır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 13/04/2017 PerĢembe günü, saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (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. 

7.3. Yüklenici iĢ yerinde bulunduracağı; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe 

(kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, en az 5 adet 

(asgari 10 tonluk) tonajlı damperli kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye baĢlandığında ilave 

olarak çalıĢtırılacak 1 adet kepçe ve 3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair 

belgeleri sözleĢme imzalamadan önce vermek zorundadır. 2833/1-1 

—— • —— 
BORULU TĠP ISITICILARIN BASINÇLI SU JETĠ ĠLE 

TEMĠZLEME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ―Borulu tip ısıtıcıların basınçlı Su Jeti ile temizleme‖ iĢleri T.ġ.F.A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/141513 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33780 adet Borulu tip ısıtıcıların basınçlı su jeti ile 

temizlenme iĢlerinin yapılması. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip (30) takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10.04.2017 Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satıĢ bedeli (KDV 

Dahil) 120,00 TL’dir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da 

eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2668/1-1 
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600.000 ADET BETON TRAVERS TĠRFONU (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/135009 
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 
Müdürlüğüne 6000.000 adet Beton Travers Tirfonu (Teknik ġartnameye 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 12/04/2017 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. 2669/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA KULLANILMAK ÜZERE 

26 ADET 60 E1 RAYDAN MAMUL R 300 1/9 EĞĠMLĠ BASĠT MAKAS  
SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/134917 
1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 
No: 121/A   35220 Alsancak/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 
ġartnamenin Görülebileceği  

  internet adresi : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 

Kullanılmak Üzere 26 Adet 60 E1 Raydan Mamul R 300 1/9 Eğimli Basit Makas Satın Alınması ĠĢi.  
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN Teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 12.04.2017 Tarihi ÇarĢamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- 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. 2622/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Torbalı Belediyesi Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi 

tapunun 454 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 24.743 m2 yüzölçümlü taĢınmazın satıĢı  

Ġhale kapsamında satıĢı yapılacak taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda 

verilmiĢtir 

ĠLĠ ĠLÇESĠ 

MAHALLESĠ 

VE MEVKĠĠ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ 

Ġzmir Torbalı Ayrancılar L18C.01A. -1B 454 1 24.743 m² 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı’nda E=1.00 HMax = 24.50 

2 - ĠHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: Ġhale, 

11/04/2017 Salı günü saat 14:30’da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı 

Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/ĠZMĠR adresinde Encümen 

huzurunda yapılacaktır. Ġsteklilerin, ġartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri 

tekliflerini 11/04/2017 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

4 - ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: Ġstekliler Bahse konu satıĢ ile ilgili ihale dokümanları, 

Torbalı Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak 

Ģartnameyi alabilirler. 

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT:  

Satılacak olan taĢınmazın muhammen bedeli 7.422.900,00 TL’dır. (KDV Kanununun 

17/4 - r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 

222.678,00 (iki yüz yirmi iki bin altı yüz seksen yedi TL)’dır. 

Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak 

zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleĢen ihale bedelinin %6’sıdır. 

6 - ĠSTENĠLEN BELGELER: Ġstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun 

olarak hazırlanarak 11/04/2017 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüne teslim edilecektir. 

- Gerçek KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı, 

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter 

tasdikli imza sirkülerinin aslı, 

- Tüzel KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2017 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

c) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli 

vekaletname örneğinin aslı. 

- Ortak GiriĢim; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2017 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı, 

c) 2017 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortaklık sözleĢmesinin aslı, 

d) Ortak giriĢimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

Ġlan olunur. 2747/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire BaĢkanlığı (II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar BiliĢim Malzemesi kuruluĢça hazırlanan 

teknik Ģartnamesi ile BiliĢim Ağ Cihazlarının Brocade markasına, Hassas Kontrollü Klimanın 

Liebert Emerson Hiross markasına ve Yük Dengeleme Cihazlarının Citrix markasına uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/04/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesi ile BiliĢim Ağ Cihazlarının Brocade markasına, Hassas Kontrollü 

Klimanın Liebert Emerson Hiross markasına ve Yük Dengeleme Cihazlarının Citrix markasına 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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CBS VE ARġĠV SĠSTEMLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı CBS ve ArĢiv Sistemleri KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Windows Lisansın 

Microsoft markasına ve SSD Diskin EMC markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi ve teknik Ģartnamede belirtilen markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve 

ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/04/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve teknik Ģartnamede belirtilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

(II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Donanım Malzemesi KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Sunucuların Oracle Sparc Markasına ve Veri Depolama Ünitesinin EMC 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi ve teknik Ģartnamede belirtilen markalarına, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve 

ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12/04/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve teknik Ģartnamede belirtilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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10.000.000 ADET DĠJĠTAL FOTOKOPĠ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Bilgisayar 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı için, 10.000.000 adet Dijital Fotokopi 

Kâğıdı kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve numunesine uygun olarak, Ofis’imiz ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.04.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

numunesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, ―... 4734 ve 

4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini yerine getirmek üzere 

vermek zorunda olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır. 

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

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

9 - ĠĢbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürebilmeleri Ģeklinde olacaktır. 2875/1-1 
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1 ADET 5 EKSENLĠ CNC TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 1 adet 

5 Eksenli CNC Tezgahı ihtiyaç sahibi kuruluĢça istenilen Mazak Variaxis i Serisi 700 ve GF 

Machining Solutions Mikron Hpm 800U marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, marka/modellerin, ek malzemelerin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 12.04.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça istenilen Mazak 

Variaxis i Serisi 700 ve GF Machining Solutions Mikron Hpm 800U marka/modellerinden birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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15 KALEM MUHTELĠF LABORATUVAR SARF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Muhtelif Laboratuvar Sarf Malzemesi alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/150878 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Kalem Muhtelif Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı 
 

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

  1 MenteĢeli Üst Plaka 1 Adet 

  2 Kesici Bıçağı 2 Adet 

  3 Kesici Bıçak Koruyucusu 2 Adet 

  4 Merkezleme Tüpü 1 Adet 

  5 Üst Koruyucu 2 Adet 

  6 Akı Ölçer Kafası 1 Adet 

  7 Filament 1 Adet 

  8 Pota 3 Adet 

  9 Pota 3 Adet 

10 Pota 2 Adet 

11 Pota 2 Adet 

12 V80H Bakır Yalıtıcı 1 Adet 

13 Kaynak Kesici 1 Adet 

14 Körüklü Kol 1 Adet 

15 Cu-Ag Conta   1 Set 
 
b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren iĢe baĢlanıp malzemelerin 

tamamı 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 

Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezine nakil/teslimi yüklenici tarafından 

yapılacaktır.) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 20.04.2017 PerĢembe günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 75.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler 20.04.2017 PerĢembe günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-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. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2857/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (2) adet 

avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 
 
UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AHS 5-6 2 
 
I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b. 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan 

türünden en az 75 (yetmiĢbeĢ) puan almıĢ olmak, 

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

d. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalıĢmıĢ 

olmak. Bu çalıĢma süresini gösteren belgeyi vermek. 

d-1. Serbest Avukatlar için vergi dairesinden alınacak onaylı vergi açılıĢ kayıt belgesi. 

d-2. ġirket veya baĢka bir Avukatın yanında sigortalı çalıĢanlar için Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınacak sigortalı hizmet belgesi ile çalıĢtığı yerde avukatlık yaptığına dair onaylı 

belge. 

d-3. Atama yapılacak (1) adet 5. Derece avukat kadrosuna atanmak için en az 3 yıl kamu 

hizmetinin bulunması ve bunu belgelendirmek. 

d-4. Atama yapılacak (1) adet 6. Derece avukat kadrosuna atanmak için en az 2 (iki) yıl 

mesleği ile ilgili fiilen çalıĢmıĢ olması. 

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu (www.bartin.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

3. Üç adet vesikalık fotoğraf 

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı 

5. ÖzgeçmiĢ 

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği 

7. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karĢı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair beyan dilekçesi 

* Onaysız belgeler kabul edilmeyecektir. 

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığı’nca 

da onaylanabilir. 

III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢvuru Yeri 
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

BARTIN 0 378 223 50 18 

BaĢvuru Tarihi 31.03.2017 - 14.04.2017 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu 

08.05.2017 Saat: 14.00 
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BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 31.03.2017 - 14.04.2017 tarihleri 

arasında Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 

içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak tek aĢamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde 

yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme 

Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul edilen adayların listesi 

Üniversitemizin www.bartin.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır. 

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere, bir 

sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı 

puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar 

Üniversitemiz internet sayfasından www.bartin.edu.tr duyurulacaktır. 

IV - SINAV KONULARI 

a. Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, 

Medeni Usul Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza 

Hukuku, Ceza Usul Hukuku, ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve 

ilgili mevzuat) 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

e. Genel yetenek ve genel kültürü, 

f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer 

bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar 

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

BaĢarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanarak belirlenir. Sözlü sınav 

baĢarı notunun eĢitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

2. BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

3. Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

4. Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beĢ gün 

içinde sonuçlandırılır. 

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1. Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 2796/1-1 
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Orman ve Su İşleri 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. 

 2861/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 

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. 

 2839/1-1 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

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. 

 2840/1-1 
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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. 

 2842/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 2841/1-1 
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Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden: 

Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinden emekli olan (T.C.: 10288095452) 

Suhat Hayri AYDEMĠR hakkında Ankara Valiliği Ġl Disiplin Kurulunca 15.06.2016 tarih ve S-123 

sayılı Brüt Aylığın 1/4’nün kesilmesi cezası ile tecziye kararı, 

Ġlanen tebliğ olunur. 2843/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi 43825 ada 1 parseli ve 43826 ada 1 parseli 

kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 27.10.2016 tarih ve 1181/2477 sayılı kararı ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 16.03.2017 tarih ve 710/1488 sayılı kararıyla 

onaylanan 84166/1 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2844/1-1 

—— • —— 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 27.02.2017 gün ve 2536844 sayılı Savunma 

istem yazısı, 

Orhan COġKUN-Özel Çankaya Akıllı Okul Sivil Havacılık Mes. ve Tek. And. Lis. Md. 

(Eski) 

"07/04/2016 tarihi itibarıyla göreve geldikten sonra görev yaptığınız süre içerisinde görev 

yetki ve sorumluluğun gereklerini tam ve zamanında yerine getirmediğiniz" 

Ġddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. Maddesi 

gereğince savunma yapmanız gerekmektedir, ĠĢ bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 

içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda, 

Ġlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

Ġlanen tebliğ olunur. 2814/1-1 

—— • —— 

İstanbul Gedik Üniversitesinden: 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ VE SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠNE 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve Çocuk GeliĢimi 

Bölümleri ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Profesör 

kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde 

öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesörler alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Aranan ġartlar;  

• ĠĢ Hukuku konusunda deneyimli olmak. ĠĢ Yeri Hekimliği ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı 

Eğitici Belgesine sahip olmak. 

Çocuk GeliĢimi Bölümü Aranan ġartlar; 

• Doktorasını Çocuk GeliĢimi alanında yapmıĢ olmak Çocuk GeliĢimi alanına özgü 

çalıĢmalarda bulunmak.  
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Spor Bilimleri Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Aranan ġartlar; 

• Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya da Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında 

tamamlamıĢ olmak, Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalıĢmalarda bulunmak. 

Adayların; 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- 1 Adet Fotoğraf 

- Nüfus Cüzdan Sureti 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca 

araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) 

ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin 

Belge. (Varsa) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği 
Prof. 1 

ĠĢ Hukuku konusunda deneyimli olmak. 

ĠĢ Yeri Hekimliği ve ĠĢ Güvenliği 

Uzmanlığı Eğitici Belgesine sahip 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk 

GeliĢimi 
Prof. 2 

Doktorasını Çocuk GeliĢimi alanında 

yapmıĢ olmak Çocuk GeliĢimi alanına 

özgü çalıĢmalarda bulunmak.  

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Öğretmenliği 

Prof. 1 

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya 

da Hareket ve Antrenman Bilimleri 

alanında tamamlamıĢ olmak, Spor 

Bilimlerinin herhangi bir alanında 

çalıĢmalarda bulunmak. 

 

BaĢvuru adresi 

Ġstanbul Gedik Üniversitesi 

Personel Daire BaĢkanlığı  

Ġlgili KiĢi: 

Bahar TURGUT 

Adres: Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/ĠSTANBUL 

Tel : 0 216 452 45 85-86/1158 

Fax : 0 216 452 87 17 2877/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Yardımcı Doçent 

kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23 Maddelerine ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri 

alınacaktır. 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise ; 

merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan 

ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna baĢvuracak olan adayların; 

yapay zeka konusunda uzman olmaları beklenmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosu için; BaĢvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı 

fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumu (Lisans -Y. Lisans-Doktora) 

belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise merkezi 

yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalıĢma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım 

dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.  

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir.(YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmıĢ 

olması gerekmektedir. ) 

Ġlan olunur. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Ticari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık 

Bölümü - Tedarik Zinciri Alanı 
Profesör 1 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesör 1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yardımcı Doçent 1 

 2852/1-1 

—— • —— 
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

28.03.2017 tarih ve 30021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız aĢağıdaki Ģekilde 

düzeltilmiĢtir; 

ESKĠ HALĠ 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA 

SAĞLIK 

BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠ 

Sağlık 

Yönetimi 

Sağlık 

Politikaları 

Yrd. 

Doç. 
1 

Sağlık Yönetimi ve 

Yönetim Bilimleri alanında 

Doktora yapmıĢ olmak 
 
YENĠ HALĠ 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA 

SAĞLIK 

BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠ 

Sağlık 

Yönetimi 

Sağlık 

Politikaları 

Yrd. 

Doç. 
1 

Sağlık Yönetimi veya 

Yönetim Bilimleri alanında 

Doktora yapmıĢ olmak 

 2849/1-1 
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Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri Yönergesi 

hükümlerine göre aĢağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve 

Uygulama Ġlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve 

yönergeler bölümünde yer almaktadır. 

BaĢvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeĢ) gündür. (Günlük 

gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır) 

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. 

maddesinde belirtilen Ģartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının web sitesi matbu formlar 

modülünde bulunan öğretim üyesi baĢvuru dilekçesine, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 

fotoğraf, Doçentlik baĢarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. 

maddesinde belirtilen Ģartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının web sitesi matbu formlar 

modülünde bulunan öğretim üyesi baĢvuru dilekçesine, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 

fotoğraf, Doçentlik baĢarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
 

BĠRĠMĠ VE 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠMDALI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESĠ 

Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doç. Dr. 1 

 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Coğrafya Fiziki Coğrafya Prof. Dr. 1 
 

Biyoteknoloji Biyoteknoloji Doç. Dr. 1 
 

Fizik 
Yüksek Enerji ve Plazma 

Fiziği 
Doç. Dr. 1 

 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

ĠĢletme 
Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Prof. Dr. 1 

 

ĠĢletme Yönetim ve Organizasyon Doç. Dr. 1 
 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Elektromanyetik Alanlar ve 

Mikrodalga Tekniği 
Doç. Dr. 1 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği 

Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi 
Prof. Dr. 1 

 

 2795/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 

 

 2871/1-1 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 

 

 2878/1-1 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024 

 



31 Mart 2017 – Sayı : 30024 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 
 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 31 Mart 2017 – Sayı : 30024

Sayfa

1

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6
6

6

7

7
8
8

9
11
19
20
30

36
37

38

39
40
49

51
52
52

55
56
77

125

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu

31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Makedonya Cumhuriyetinin
Kazakistan Cumhuriyetindeki Temsilinin Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İmkânlarından Yararlanılarak
Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6926 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik,
Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6927 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6928 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6930 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Mart 2008 Tarihinde
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş
Birliğine İlişkin Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6931 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6932 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile
Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve
Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6934 Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6935 Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6937 Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek
Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6939 Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6993 İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi

Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği
— Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği
— Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)
— 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına

İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1)
— Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında

Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/3)
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/10)
— 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 6999 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 7006 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 7007 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


