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YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 19/8/2010 tarihli ve 27677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina

ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 1 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürü-

tebilmesi için yapacağı mal, hizmet ve alım ve ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri belir-

lemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,

b) Alt birim: Daire başkanlıklarına bağlı şube müdürlükleri ile fabrika ve işletme mü-

dürlüklerine bağlı, mal ve hizmet üreten veya işletme yönetimi fonksiyonlarını yerine getiren

müdürlük ve kısım müdürlüklerini,

c) Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı aday

veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve

şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin

yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

ç) Birim: MKE merkez teşkilâtına dâhil daire başkanlıkları ile taşra teşkilâtını oluşturan

fabrika ve işletme müdürlüklerini,

d) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan,

danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden

danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini

veren hizmet sunucularını,

e) Genel müdür: MKE Genel Müdürünü,

f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, yükleme, boşaltma, kesim, söküm, ayıklama, tas-

nif, presleme, teknik yardım, teknik eğitim, araştırma, geliştirme, hizmetleri ile Kamu İhale

Kurumu tarafından bu Yönetmelik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer hizmetleri,

g) İdare: İhaleyi yapan bu Yönetmelik kapsamındaki birimleri,

ğ) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakiben

sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

h) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulunu veya bu Yönetmelikle ihaleye veya alıma çıkma,

alım ve ihale komisyonu kararlarını onaylama yetkisi verilmiş makamları,
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ı) İhtiyaç sahibi birim: İhale konusu mal ve hizmetleri talep eden birim ve alt birimleri,

i) İstekli: İhaleye katılan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişileri, ortak

girişimleri,

j) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik do-

kümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

k) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ve üretimle ilgili MKE dışında yaptırılan

fason imalât işleri, taşınır ve taşınmaz mal ve haklar ile Kamu İhale Kurumu tarafından bu Yö-

netmelik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer malları,

l) MKE: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,

m) Off-Set: Projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin

kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği,

yatırım ve Ar-Ge imkânları sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri,

n) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin arala-

rında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

o) Satın alma/alım: Yurt içinden ve yurt dışından her türlü mal ve hizmetin belli bir be-

del ödemek suretiyle temin edilmesini,

ö) Satın alma ve ihale komisyonu: Satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üze-

re, bu Yönetmelikte kuruluş ve çalışma esasları belirtilmiş olan komisyonları,

p) Satın alma ve ihale yetki limiti: MKE birimlerince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve/veya

hizmetlerin satın alınması için onay vermeye yetkili kılınan birimlerin parasal yetki sınırlarını,

r) Şartname: Satın alınacak mal ve/veya hizmetlerin sahip olması istenen teknik özel-

likleri ve alım işleminin hukukî, ticarî, malî ve idarî esas ve usullerini gösteren belgeleri,

s) Sözleşme: Bir malın temini ve/veya bir hizmetin ifasına ilişkin olarak, MKE ile yük-

lenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

ş) Teklif: İhaleye iştirak eden isteklilerin idareye sundukları, fiyat teklifi ile değerlen-

dirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

t) Teklif isteme mektubu: İhtiyaç konusu mal ve hizmetlerin temin edilmesi için ilgili

isteklilere gönderilen ve ihalelere teklif verme esaslarının belirtildiği, alım işlemleri idarî şart-

namesinin, satın alınacak mal ve hizmete ilişkin teknik şartname, teknik resim, katalog pros-

pektüs ve sair doküman ile gerektiğinde uygun miktarda numunesinin eklendiği yazılı belgeyi,

u) Yaklaşık maliyet: İhaleye konu mal veya hizmetlerin, önceki alımlar ve/veya piyasa

araştırması verilerine dayanılarak tahmin edilen bedelini,

ü) Yönetim Kurulu: MKE Yönetim Kurulunu,

v) Yüklenici: Üzerinde ihale kalan ve Kurumun alım organları ile sözleşme yapan istekli

veya isteklileri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bent-

leri, ikinci ve üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) MKE, merkez birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetler ile taşra bi-

rimlerinin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından tedariki gereken mal ve hizmetlerin satın alınmasını
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gerçekleştirir. Ancak yurt içinde üretilmeyen ve satışta olmayan, istenildiğinde ithalâtçı firma-

lardan kısa zamanda tedarik edilebilecek yabancı menşeli malların tedariki için, ihtiyaç sahibi

birimin talep etmesi halinde, bu birime İkmâl Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yaklaşık maliyet-

leri itibarıyla, yetki limitleri dâhilinde Genel Müdürden olur veya Yönetim Kurulundan karar

alınarak yetki devri yapılabilir.”

“c) Sivil kullanım amaçlı olarak Türk vatandaşlarına satılmak üzere, her nevi tabanca

ve tüfekler ile bunların fişek, aksam ve aksesuarlarının yurt dışından alımını yapar.

ç) Yıllık yatırım programlarında yer alan proje yatırımları ve idame yenileme yatırımları

kapsamındaki kalite kontrol/laboratuvar cihazları ile makine ve ekipmanın, tesislerin, üretim

hatlarının, teknolojilerin transferine ilişkin kabul işlemleri için gerekli deneme çalışmaları ve

performans testleri sırasında kullanılacak ve teknik şartnamede, bu malzemelerin, öncelikle

yüklenici tarafından temin edileceği belirtilen üretim ve işletme malzemelerinin, test silâhları,

atış kontrol ve test cihazları, ölçü alet ve cihazları ile mühimmatın yanı sıra yedek parça nite-

liğindeki malların yurt dışından alımlarını yapar.”

“(2) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı; MKE’nin yıllık yatırım programında yer alan

yatırımlara ilişkin ve masrafları yatırım hesaplarına intikal ettirilmesi gereken mal, hizmet ve

danışmanlık hizmet alım işlerinin ihale veya alım ve sözleşme işlemleri ile koordinasyon ve

yürütülmesi işlemlerini yapar. Ancak, yıllık yatırım programlarında yer alan ve yurt içinden

tedarik edilecek mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alım işlerinde, fabrika ve işletme müdür-

lüklerinin talep etmeleri hâlinde, ihalenin veya alımın yapılması ve yürütülmesi için Yatırım

Plânlama Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine, yaklaşık maliyetleri itibarıyla, yetki limitleri

dâhilinde Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından, ödeneği ile birlikte yetki devri yapı-

labilir.

(3) Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı; tanıtım ve reklam işleri ile ihracata yönelik

olarak imzalanan sözleşmelerin gümrük ve nakliye işlerine ait ihale veya alımını yapar.”

“b) Yurt içinde üretilmemekle beraber, istenildiğinde ithalâtçı firmalardan kısa zamanda

tedarik edilebilecek yabancı menşeli malların, tedariki için İkmâl Dairesi Başkanlığı aracılığı

ile yaklaşık maliyetleri itibarıyla, yetki limitleri dâhilinde Genel Müdür veya Yönetim Kuru-

lundan yetki alınanların ihale veya alımını yapar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3)

ve (7) numaralı alt bentleri, (b) bendinin (2) ve (6) numaralı alt bentleri, (c) bendinin (1) ve (5)

numaralı alt bentleri ile (ç) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Üye 2, ticaret/tedarik müdürü veya aynı müdürlükten bir uzman,” 

“7) Üye 6, alım/ticaret uzmanı/şefi/memuru.”

“2) Üye 1, ticaret/tedarik müdürü veya aynı müdürlükten bir uzman,” 

“6) Üye 5, alım/ticaret uzmanı/şefi/memuru,”

“1) Başkan, ticaret/tedarik müdürü, işletme merkezi dışında alt birim müdürü,” 

“5) Üye 4, alım/ticaret uzmanı/şefi/memuru.”

“ç) Yaklaşık maliyeti itibarıyla, ticaret/tedarik müdürlüğünün ve işletme merkezi dı-

şındaki alt birim müdürünün yetkisine giren ihalelerde;

1) Başkan, ticarî işlerden sorumlu kısım müdürü/alım-ticaret uzmanı/şefi,
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2) Üye 1, mühendislik hizmetleri müdürlüğünden veya üretim plânlama hizmetlerini

yürüten kısım müdürlüğünden bir mühendis ya da teknik şef,

3) Üye 2, İhale konusu mal veya hizmeti talep eden veya kullanan müdürlükten veya

kısım müdürlüğünden bir mühendis, teknik şef veya şef,

4) Üye 3, Malî İşler Müdürlüğünden veya mali işler kısım müdürlüğünden bir şef veya

memur,

5) Üye 4, alım memuru.”

“(5) İhale komisyonu üyelerinin ihale sonuçlanıncaya kadar görev yapmaları esas ol-

makla beraber, ölüm, hastalık, görevden ayrılma ve benzeri zorunlu nedenlerle komisyona ka-

tılamayacaklarının anlaşılması halinde, ihale yetkilisinin onayında belirlenmiş olan yedek üye-

ler görevlendirilir. Komisyon başkanı ve üyelerinden birisinin ve bunların yedeklerinin aynı

anda yukarıda sayılan nedenlerle komisyona katılamayacaklarının anlaşılması halinde bunların

yerine ihale yetkilisi tarafından asil ve yedek üye görevlendirilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yaklaşık maliyet; ihtiyaç sahibi birimler tarafından hazırlanır. Ancak, yaklaşık ma-

liyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeni ile belirlenememesi hallerinde, bu hususa onay

belgesinde yer verilerek yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir.” 

“(4) Ödeneği işletme bütçeleri tedarik plânlarında ve/veya idame yenileme kapsamında

olup yıllık yatırım programlarında yer alan mal ve hizmetlerden 27 nci maddenin birinci fık-

rasının (e) bendinde belirtilen tutarı aşanların yaklaşık maliyet hesap cetvellerinin bir nüshası

ile sözleşme bedelleri ve varsa birim fiyatları, sözleşme yapılan firma ve ihtiyaç sahibi birim

adı gibi bilgiler, ihalenin sözleşmeye bağlanmasını müteakip 10 gün içerisinde, alım organları

tarafından, Yaklaşık Maliyet ve Şartnameler Şubesi Müdürlüğüne gönderilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) İşletme bütçeleri tedarik plânlarında ve yıllık yatırım programlarında yer alma-

makla beraber, sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlar için, işletme bütçelerinde usulüne uygun re-

vizyonlar yapılıp kesinleştirildikten veya yıllık yatırım programında ilgili kararnameler doğ-

rultusunda gerekli ödenek revizyonları yapılmasının ya da ödeneklerin yatırım programına ko-

nulmasının yanı sıra diğer gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra ihtiyaç bildirimi yapı-

labilir.

(3) İhtiyaçların bildirilmesinde; MKE Kurumu İşletme Bütçesi Yönergesi, MKE Ku-

rumu Genel Müdürlüğü Malî İşler ve Muhasebe Yönergesi ve MKE Kurumu Yatırım İşleri

Yönergesi esasları göz önünde tutulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının

(a) ve (b) bentleri, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Mal alımlarında, her bir ihtiyaç kalemi için ayrı ihtiyaç belgesi düzenlenir. Ancak,

üretim veya yatırım amaçlı ve birbirleriyle bağlantılı; hammadde ve malzemeler ile yedek par-

çaların tedarikinde, ihtiyaç kalemleri, tek bir ihtiyaç belgesi ile talep edilebilir ve bunların te-
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dariki için tek bir alım veya ihale yapılabilir, idari şartnamede miktar veya oran belirtilmek su-

retiyle kısmî teklif alınabilir, ihale istekliler arasında bölünerek alım yapılabilir. Bu takdirde

yetki limiti, ihalenin toplam yaklaşık maliyeti itibarıyla belirlenir.”

“a) İkmal Dairesi Başkanlığına yurt dışı alım konusu olarak gönderilecek olan; gerekçeli

hizmet talep raporları, malzeme tedarik teklif mektupları ve yedek parça ihtiyaç bildirme form-

ları ile fabrika müdürlüklerine gönderilecek olan; gerekçeli hizmet talep raporları ve malzeme

istek formları;

1) Malın NATO kod numarası,

2) İhtiyaç belgesinin tarih ve numarası,

3) İhtiyaç bildiren birimin adı ve kodu,

4) Kullanım yeri,

5) Ölçü birimi,

6) Miktarı,

7) Malın fiilî stok durumu, geçen iki senenin yıllık sarfiyat miktarı, tahmini yıllık sar-

fiyat miktarı,

8) Ödenek durumu,

9) İhtiyaç maddesinin kullanılma termini ve ne kadar süre içerisinde temin edilmesi

gerektiği,

10) Malzemenin tesliminden sonra muayene süresi,

11) Malzemenin son alım yılı ve birim fiyatı,

12) Aynı malzemenin, varsa henüz ambara gelmemiş olanlarının son durumu,

13) Özel şartlar,

bilgilerini içerir ve bu ihtiyaç belgelerine; yaklaşık maliyet hesap cetveli, teknik şart-

name ve gerekliyse teknik resim ve prospektüs ve sair doküman, tedarikçilere üretim yaptırıl-

ması amacıyla malzeme, tezgâh, takım, aparat, mastar ve kalıplar ile iş makineleri ve ekipma-

nının verilmesinin öngörülmesi halinde bunların güncel değerlerinin belirlendiği belge eklenir.

b) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığına gönderilecek olan ve tarih ve numarası ile

özel şartları içeren yatırım istek formları, gerekçeli yatırım istek raporları ile gerekçeli hizmet

istek raporlarına;

1) Yaklaşık maliyet hesap cetveli,

2) Teknik şartname ve gerekliyse teknik resim ve prospektüs ve sair doküman,

3) İhtiyaç belgesinin tarih ve numarası,

4) Özel şartlar,

eklenir.”

“a) MKE Genel Müdürlüğünde; ihtiyaç sahibi birimlerin amirleri tarafından,

b) Fabrika ve işletme müdürlüklerinde ihtiyaç sahibi alt birimlerin veya ihtiyaçları top-

layıp alım organlarına ileten alt birimlerin bağlı bulunduğu; fabrika veya işletme müdür yar-

dımcısı tarafından,”

“(5) İhtiyaç sahibi birimler tarafından gönderilen ihtiyaç bildirimleri ve ekleri, alım or-

ganlarınca bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve esaslara göre kontrol edilir ve uygun ise, ihale

hazırlıklarına başlanır. İhtiyaç bildirimleri ve ekleri uygun değil ise, ihtiyaç sahibi birimlere

iade edilir.”          
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (g),

(ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde bulunan “veya menşe belgesi”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“c) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksiliş oranları ve karşılıklı

yükümlülükler,”

“e) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına

veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı,

f) Mal alım ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilecekse azami sayısı,

alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği, alternatif teklif verilmesi hâlinde, geçici teminatın

en yüksek bedelli teklif üzerinden alınacağı,

g) Teklif fiyata dâhil giderlerin neler olduğu,

ğ) Hizmet ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde yerli istekliler ve mal alımlarında

yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, fiyat avantajı

uygulanacak ise, yüzde on beşe kadar, yüzde on beş dâhil uygulanabileceği, ortak girişimlerin

yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olmasının gerekli olduğu,

h) Malın teslim etme yeri, şekli, teslim termini şartları, hizmetin görüleceği yer, şartları,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, beşinci, yedinci, sekizinci,

on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teknik şartnameler esas olarak Türkçe ve gerektiğinde Türkçesiyle birlikte İngi-

lizce olarak hazırlanır. Yurt dışından tedarik edileceği bilinen mal ve hizmetlerin temini ama-

cıyla yapılacak ve/veya yabancı firmalardan da teklif istenecek ihaleler için İngilizce teknik

şartnamelerin hazırlanması zorunludur.”

“(5) Gerektiğinde danışmanlık hizmeti alınarak, uzman kişi veya kuruluşlara teknik

şartname hazırlatılabilir. Bu durumda hizmet sunucusuna yaklaşık maliyet hesap cetveli de ha-

zırlatılabilir. Ancak bu yükleniciler teknik şartname ve/veya yaklaşık maliyet hesap cetvelini

hazırladıkları işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan

şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de

geçerlidir.”

“(7) Tedariki sözleşmesi yapılan mal ve hizmetler ile ilgili teknik şartnamelerin onaylı

bir sureti;

a) Fabrika ve işletme müdürlüklerinin ticaret/tedarik müdürlüklerine bağlı “Yaklaşık

Maliyetler ve Teknik Şartnameler Şeflikleri”nde muhafaza edilir.

b) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartna-

meler ilgili şube müdürlüğünde açılacak Teknik Şartnameler Dosyasında muhafaza edilir.

c) Sürekli olarak tedariki yapılan mal ve hizmetler ile ilgili teknik şartnameler, her yıl

en az bir defa veya ihtiyaç hâsıl olduğunda yahut teknik şartnamelerde değişiklik yapıldığında,

ihtiyaç sahibi birimin girişimiyle gözden geçirilip, çalışma sonuçları Teknik Şartname Muta-

bakat Tutanağı ile belgelendirilerek, bu tutanak doğrultusunda teknik şartnamelerin güncelliği

sağlanır. 

ç) Teknik şartname mutabakat tutanağının; bir nüshası mal veya hizmeti kullanan alt

birimlerin, bir nüshası alım organlarının Teknik Şartnameler Dosyasında muhafaza edilir.
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d) Teknik şartnamelerin güncelliği;

1) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartna-

meler, ilgili şube müdürlüklerinin, 

2) Fabrika ve işletme müdürlükleri tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartnameler;

kalite güvence, araştırma ve geliştirme, mühendislik hizmetleri ve hurda müdürlükleri ile yak-

laşık maliyetler ve teknik şartnameler şefliklerinin,

sorumluluğunda sağlanır.

e) İkmal Dairesi Başkanlığı Yaklaşık Maliyet ve Şartnameler Şubesi Müdürlüğüne gön-

derilmiş teknik şartnamelerin güncel hâlde tutulmasından, teknik şartnameleri hazırlayan bi-

rimler sorumludur.

(8) Teknik şartnamelerin onaylı birer örneği, sözleşmenin imzalanmasını izleyen on

gün içerisinde alım organları tarafından İkmal Dairesi Başkanlığı Yaklaşık Maliyet ve Şartna-

meler Şubesi Müdürlüğüne gönderilir.”

“(11) Teknik şartnamelerin ihale/alım konusu mal, hizmet veya danışmanlık hizmetini

yeterli ve doğru tanımlamadığının anlaşılması veya mevzuatta belirtilen hükümlere uygun ol-

maması durumlarında, alım organları, alım talebinde bulunan birim veya kısım müdürlüklerine

teknik şartnameyi gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak iade eder. Teknik şartname

uygun hale getirilmediği sürece alım organları alım ve ihale işlemlerine başlamaz.

(12) Hatalı veya noksan teknik şartnameler sebebiyle yapılacak yanlış tedariklerden

ve/veya alım organı tarafından teknik şartnamelerle ilgili olarak yapılan uyarıların gereğinin

geciktirilmesi sebebiyle, geç tedarik yapılmasından doğan zarar ve kayıptan teknik şartnameyi

hazırlayanlar, doğrulayanlar ve onaylayanlar müteselsilen sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İhale/alım onayının alınması

MADDE 17 – (1) İhalesi yapılacak her iş için, ihale ön hazırlıkları yapıldıktan sonra,

ihaleye çıkılmadan önce, ihaleyi yapacak alım organı tarafından bir İhale Onay Belgesi hazır-

lanır, işin özelliğine göre diğer bilgi ve belgeler ihale onay belgelerine ek yapılır. Doğrudan

temin suretiyle yapılan alımlarda da Alım Onay Belgesi hazırlanması zorunludur.

(2) İhale/alım onay belgeleri, bu Yönetmelikle kendilerine ihale komisyonu kararlarını

onaylama yetkisi verilen makamlara onaylatılır veya Yönetim Kurulundan karar istihsal edi-

lir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale konusu alımlar; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için, yedi günden az ol-

mamak üzere işin özelliğine göre yeterli süre tanınmak suretiyle MKE’nin internet sitesi ve

Kamu İhale Bülteninde veya gerekli görüldüğü durumlarda Resmî Gazete’de ilân edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) MKE’nin bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri

hariç 4734 sayılı Kanuna ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya

dilediğine yapmakta serbest olduğu.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İhale dokümanının isteklilere verilmesi

MADDE 20 – (1) Satın alınacak mal veya hizmetlere ait ihale dokümanı bedelsiz veya

belirlenecek bir ücret karşılığı isteklilere verilir veya posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla

gönderilir.

(2) Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde

kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmeyebilir.”   

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İdarenin yaklaşık maliyeti 160.000.- (yüz altmış bin) Türk Lirasına kadar olan ma-

mul mal, malzeme veya hizmet alımlarında,”

“(2) Pazarlık yönteminde, birden fazla istekli ilân yapılmaksızın davet edilir. İstenilen

belgelerin tamam olduğunun anlaşılmasından, idarî ve teknik konuların görüşülüp karara bağ-

lanmasından ve isteklilerin ihale dokümanını okuduklarına ve kabul ettiklerine dair imzalarının

alınmasından sonra gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak

fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. Bu tekliflerin alınmasından

sonra ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı

fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) MKE birimlerinin bütün mal ve hizmet ihtiyaçlarını rekabet ortamı

içerisinde, en elverişli şartlarla temin etmesi temel esas olmakla beraber, aşağıda belirtilen hâl-

lerde alımlar doğrudan temin ile yapılabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin, ihtiyaç

sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyonca tespit edilmesi du-

rumunda,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sa-

natsal gibi özel bir hakka sahip olmasının belgelenmesi durumunda,

c) Mevcut mal, makine, tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve

standardizasyonun sağlanması için, ihtiyaç duyulan orijinal yedek parça, ek malzeme veya ba-

kım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden

temin edilmesi gerektiğinin teknik olarak tespit edilerek raporlandırılması durumunda,

ç) Yıllık yatırım programında yer alan mevcut tezgâh ve tesislerin modernizasyonunun,

bu tezgâh ve tesislerde lisanslı veya lisanssız yeni bir ürün imal ettirilmemesi ve fabrika tara-

fından oluşturulacak bir komisyonca gerekçeli raporun hazırlanması koşulu ile ilk alım yapılan

gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması durumunda,

d) Yıllık yatırım programı kapsamında daha önce lisansı alınmış bir ürünü oluşturan

parçalara/komponente/aksama/girdilere ait kısmî lisanslı know-how teknik bilgi paketine, üre-

tim bilgi paketine ve/veya bunlarla ilgili teknik yardıma ihtiyaç olduğu, üretimlerin yapılacağı

fabrikaca oluşturulacak bir komisyon tarafından saptanması durumunda, bunların, lisans ve-

renden/ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişilerden alınması durumunda,
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e) 50.000.- (elli bin) Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçlarda, 

f) İhtiyaca uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanmasında,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan

kuruluşlardan, MKE iştiraklerinden, Türk Silâhlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacı ile kurulan

vakıflar ile bunların ortak oldukları her çeşit kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu

kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ile araştırma-geliş-

tirme kuruluşlarından alınabilecek mal ve hizmetler,

ğ) İthal ve ihraç mallar için yürürlükteki mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken,

gümrük ve nakliye işlemlerinde,

h) Off-set yükümlülüklerinde,

ı) İşbirliği sözleşmelerinde;

1) Daire başkanlıkları kendi görev alanlarına giren konulardaki ilgili işbirliği sözleş-

melerini MKE iç mevzuatı esasları çerçevesinde yapar.

2) İsteklilerden gelen işbirliği teklifleri, Genel Müdür oluru ile oluşturulacak komis-

yonlar tarafından, teknik, malî, ekonomik ve pazar durumu açısından değerlendirilmesini içeren

bir raporun hazırlanmasından sonra Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara istinaden kabul

edilip uygulamaya geçirilir.

i) İsteklilerin üretim yeteneklerinin kanıtlanmasına veya yeni ürünlerin müşterilere ka-

bul ettirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetlerde,

j) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve/veya seri üretime konu olmayan

mal ve hizmet alımlarında,

k) Genel Müdür Olur’u ile en az beş kişiden oluşturulacak proje komisyonunca hazır-

lanacak rapor doğrultusunda, yurt dışında kurulacak üretim tesisi, üretim hattı modernizasyonu,

teknoloji transferi ve sistem-alt sistem ve ürünlerin modifikasyonu ve modernizasyonu, bakım

ve onarımı, silahların mobil hale getirilmesi, geliştirilmesi ve farklı sistemlere adaptasyonu

için imzalanan satış sözleşmeleri kapsamında yapılacak mal ve hizmetler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda oluşturulan komisyon tarafın-

dan alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde

ortaya konulur ve bunlara ilişkin belgeler de komisyon raporuna eklenir. Diğer yandan mal

alımlarıyla ilgili olarak; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve

ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşı-

layabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların ve benzeri bulunup bulunmadığının tespi-

tinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların

olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen alımlarda, gerektiğinde isteklilere

ihale dokümanı, teknik ve idari şartnameler gönderilmek ve tekliflerini hazırlamaları için yeterli

süre tanınmak suretiyle, tekliflerini vermeleri istenir ve tekliflerin değerlendirilmesi için 9 uncu

maddede belirtilen komisyonlar kurulur, komisyonca alınan kararlar yetki limitleri itibarıyla

yetkili makam ve mercilerin onayına sunulur.
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(4) Birinci fıkranın (e) ve (ğ) bentleri uyarınca yapılacak olan alımlarda; alım organı

amiri tarafından görevlendirilen alım memurları vasıtasıyla, piyasada alım konusu ile iştigal

ettikleri bilinen isteklilerden fiyat alınıp, karşılaştırma yapılarak alım gerçekleştirilir. Bunun

yanında (e) bendindeki parasal limite bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada ya-

pılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde,

ihtiyaç bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilir.

(5) Birinci fıkranın (c), (f), (g), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri uyarınca yapılacak olan

alımlarda, isteklilerle fiyat, idarî ve teknik konular üzerinde görüşülüp, mutabık kalınan hu-

suslar, karşılıklı olarak imzalanmış bir protokolde gösterilir.

(6) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yıllık yatırım programında yer alan

işler için sözleşme yapılması zorunludur.

(7) Mevzuat gereği hurda malzeme satın alma: Yürürlükteki mevzuat gereğince, resmî

daire ve idareler ile kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının gümrüklü ve gümrüksüz

olarak veya bağış yoluyla sahip oldukları sivil ve askerî amaçlı her türlü metal veya metal ol-

mayan malzeme, hurda gemi, araç, gereç, makine, tezgâh, tesis ve sair hurdalarının, gerekti-

ğinde ithal ve gümrük işlerinin tamamlanması suretiyle toplanması ve değerlendirilmesi, ihale

sürecine ve prosedürlerine tâbi değildir.

(8) Teklif verme suretiyle hurda satın alma: Yurt içinde veya yurt dışında ihale suretiyle

satışa çıkarılan veya MKE’ye satışı teklif edilen, yedinci fıkra kapsamı dışında kalan her türlü

hurda malzeme, gemi, tesis, tezgâh, araç ve makineler;

a) Başkan: Hurda İşletmesi Müdürü,

b) Üye: İlgili İşletme Müdür Yardımcısı,

c) Üye: Hurda Tedarik Müdürü,

ç) Üye: Ticaret Müdürü,

d) Üye: Pazarlama Müdürü,

e) Üye: Malî İşler Müdürü,

f) Üye: Hurda İşletmesi Müdürünce Hurda Tedarik veya Hurda Müdürlüklerinden be-

lirlenecek, satış konusu hurda malzemeler konusunda uzman bir eleman,

olmak üzere teşkil edilecek komisyon tarafından, ticarî gereklere ve teamüllere uygun

hareket edilerek, satışın kendi koşulları içinde; pazardaki satış fiyatları, yerinde kesim-söküm,

yükleme, boşaltma, nakliye, sigorta, ve benzeri işletme maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek

ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenmiş yetki limitlerine göre onaylanmış tek-

lifler verilmek suretiyle satın alınır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gerekçesi belirtilmek şartıyla yurt dışı ihalelerde isteklilerden,”

“(2) Kesin teminat alınması: Esas olarak ihalelerde istekliden, yükümlülüklerini söz-

leşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla, sözleşme konusu işin

yapılma süresi ve MKE için arz ettiği öneme göre, sözleşme tutarının % 6’sından az olmamak

25 Nisan 2017 – Sayı : 30048                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



üzere, idarî şartnamede belirtilmek koşulu ile uygun görülecek oranda kesin teminat alınır.

Hizmet alım ihalelerinde kesin teminat oranları 36 ncı maddenin beşinci fıkrasında açıklanan

esaslara göre belirlenir.

a) Ancak işin özelliğine göre ve ihale onay belgesinde gerekçesi belirtilmek şartıyla,

mal bedeli 120.000.- (yüz yirmi bin) Türk Lirasını aşmayan, İkmal Dairesi Başkanlığı tarafın-

dan yapılan yurt dışı ihalelerde, isteklilerden kesin teminat istenmeyebilir.

b) Ödenekleri işletme bütçesi tedarik plânında yer alan mal veya hizmetlerin tedariki

için, yabancı isteklilerden de teklif alınan ihalelerde; akreditif açılması ile geçerli olacağı şartı

bulunan banka teminat mektupları kesin teminat olarak kabul edilebilir.

c) Fiyat farkı verilmesini gerektiren durumlarda, fiyat farkı olarak ödenecek bedel üze-

rinden, ihale dokümanında belirlenmiş olan kesin teminat oranında, ödemelerden kesinti yap-

mak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerlerden biri olmak üzere, ek kesin teminat

alınır.

ç) İş artışı yapılmasını gerektiren durumlarda, iş artışı bedeli üzerinden, ihale doküma-

nında belirlenmiş olan kesin teminat oranında teminat olarak kabul edilen değerlerden biri ol-

mak üzere, ek kesin teminat alınır.”

“a) Tedavüldeki Türk Parası, yabancı para cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihale

ve alımlarda teklif edilen yabancı para,”

“(5) Teminat mektuplarının süresi: Teminat mektupları süreli veya süresiz olarak veri-

lebilir.

a) Süreli geçici teminat mektuplarının süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30

gün fazla olmalıdır.

b) Süreli kesin teminat mektuplarının süresi;

1) Garanti süresi öngörülmüşse, mektup; garanti süresinin bir ay sonrasını kapsayacak

şekilde olmalıdır.

2) Garanti süresi öngörülmemiş ise, mektup; kesin kabulün en az bir ay sonrasını kap-

sayacak şekilde olmalıdır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi

yazılır. Ayrıca teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası

(İKN) yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi

ile aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale komisyonuna verilmiş teklif zarfları açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır,

hazır bulunanlara duyurulur, 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tu-

tanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çe-

kilip ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.”

“b) Geçici teminat alınması öngörülmüş ise; geçici teminatı yeterli ve uygun olmayan

ve 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşulları taşımayan teklifler okunmaz, ihale

dışı bırakılır ve bu gibi teklifler tüm komisyon üyeleri tarafından paraflanır ve dosyasına konur.

Teklifleri değerlendirmeye alınan istekliler ile teklif fiyatları açıklanır.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Birim fiyat teklif alınan ihalelerde isteklilerin teklif mektubu eki birim fiyat teklif

cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.”

“(6) İsteklinin MKE’ye tevdi etmiş olduğu geçici teminat tutarı, düzeltilmiş teklifine

nazaran düşük kalmış ise, istekli tarafından geçici teminat tutarının düzeltilmiş tutara uygun

hâle getirilmesi zorunludur. Uygun hale getirilmemesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme

dışı bırakılarak geçici teminatı irat kaydedilir.

(7) Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde ta-

mamlanamayacağının anlaşılması hâlinde, bu süre sona ermeden önce teklif ve sözleşme ko-

şulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, geçici teminat süresi ile birlikte teklif

geçerlilik süresi makul bir ölçüde uzatılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Mal alım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde; 

a) Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı

aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte

önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İsteklilerin yazılı

açıklamaları uygun bulunduğu takdirde, teklifleri değerlendirmeye alınır.

b) Üretim/imalât sürecinin, yönteminin ve verilen hizmetin ekonomik olması, seçilen

teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya tesis ve tesis niteliğindeki

işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya tesis

ve tesis niteliğindeki işin özgünlüğü ve sair hususların da belgelendirilmesi suretiyle yapılan

yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

c) Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıkla-

mada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel

giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri,

ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet

tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise kâr hariç yaklaşık

maliyetin 1,20 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

(4) Hizmet alım ihalelerinde; ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, sınır

değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden biri

uygulanabilir.

a) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama

isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı

düşük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen

esaslara göre açıklama istenir.

b) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına

ilişkin düzenleme bulunan ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale

ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.
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(5) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının

ve/veya açık eksiltme sonucu oluşan teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması ha-

linde ihale dokümanında belirtilen oranda, sınır değerin altında olması halinde ise ihale dokü-

manında belirtilen oranın yüzde elli fazlası oranında kesin teminat alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.

Bu kararda değerlendirme dışında bırakılan teklifler olması halinde tekliflerin hangi nedenle

idari ve/veya teknik şartnameye uygun olmadığı hususuna ayrıntılı olarak yer verilir. İhale yet-

kilisi, on iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İhale; ka-

rarın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) İhale sonucu, ilanlı ihalelerde ihale kararının ihale yetkilisi tarafın-

dan onaylandığı günü izleyen en geç üç işgünü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak

üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir ve MKE’nin internet sitesinde ilân edilir.

(2) İhalenin iptal edilmesi hâlinde durum bütün isteklilere bildirilir ve MKE’nin internet

sitesinde ilan edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale üzerinde kalan istekli, idari şartnamede kesin teminat verileceği öngörülmüşse

kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı tak-

dirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin

geçici teminatı irat kaydedilir.

(2) İhaleyi kazanan isteklinin teklifinden rücu etmesi veya sözleşmeyi imzalamaktan

vazgeçmesi hâlinde, ihalede ikinci en uygun teklifi veren istekli, idari şartnamede kesin teminat

verileceği belirtilmiş ise kesin teminatı vererek şartnamede belirtilen süre içerisinde sözleşmeyi

imzalamak zorundadır. İkinci istekli de bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye

ve hüküm almaya gerek kalmaksızın bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veri-

lebilir” ibaresi “verilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının

yüzde yirmi beşinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının yüz-

de yirmi beşinin aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya kalemlerinde söz konusu kalem

tutarının yüzde yirmi beşinden fazla iş artışı yapılabilir. Ayrıca iş eksilişi yapılmayan hallerde

bir ya da birden fazla kaleme uygulanacak olan iş artışının bu kalemlere uygulanmasına gerek

görülmemesi halinde sözleşme bedelini aşmamak şartıyla diğer kalemlerin iş artışına eklene-

bilir.

(6) Doğrudan teminle yapılacak alımlarda iş artışı yapılamaz.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “ihale” ibaresi “ihale/alım” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Fiyat farkı verilecek ise, mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında 27/6/2013 ta-

rihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar; hiz-

met alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında ise 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hiz-

met Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre verilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ortak girişimler

MADDE 50 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlu-

luklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını

ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. 

(2) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi du-

rumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği ihale dokümanında belirtilir. 

(3) İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum

yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaş-

malarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kal-

ması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum söz-

leşmesinin verilmesi gerekir. 

(4) İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel ki-

şilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, kon-

sorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin,

işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak ara-

cılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yasaklılık sorgulamasına ilişkin işlemler 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı

olarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan hükümlere göre yapılır.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2010 27677
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Sağlık Bakanlığından:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN AMBALAJ BİLGİLERİ, KULLANMA 

TALİMATI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ruhsatlı veya izinli beşeri tıbbi ürünlerin ki-

şilerin sağlığı ve güvenliği açısından doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla ambalaj bilgileri

ve kullanma talimatında bulunması gereken bilgiler ile hatalı, sahte beşeri tıbbi ürünlere karşı

daha etkin tedbirler alınması için dağıtım zincirinin takip ve kayıt altına alınması ve gerekli

takip ve kayıt sistemlerinin kurulması hakkında usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin ambalaj bilgileri ile kullanma

talimatında bulunması gereken asgari bilgileri ve tüm dağıtım zincirini takip ve kayıt altına al-

mak için yapılacak bildirimler ile dağıtım zincirinde yer alan gerçek ve tüzel kişileri ve kurum

ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi

Müstahzarlar Kanununa, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar

ve Eczaneler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

namenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ambalaj bilgileri: İç veya dış ambalaj üzerindeki bilgileri,

b) Beşeri tıbbi ürün; 

1) İnsanlardaki hastalığı tedavi edici veya önleyici özelliklere sahip olarak sunulan veya,

2) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstererek fizyolojik fonksiyonları

düzeltmek, iyileştirmek veya değiştirmek veya tıbbi teşhis amacıyla insanlarda kullanılan veya

insana uygulanan,

madde veya maddeler kombinasyonunu,

c) Beşeri tıbbi ürünün ismi: Beşeri tıbbi ürünün yaygın ismi ile karışmasını engelleyecek

şekilde icat edilmiş olan ticari ismini veya beşeri tıbbi ürünün ruhsat veya izin sahibinin ismi

veya ticari marka ile birlikte verilen yaygın veya bilimsel ismini,

ç) Beşeri tıbbi ürünün yitiliği: Farmasötik şekle bağlı olarak, beşeri tıbbi ürünün her

bir dozaj biriminin, birim hacminin veya birim ağırlığının içerdiği etkin madde veya maddelerin

kantitatif miktarını, 

d) Bildirim: Beşeri tıbbi ürünün her biriminin gerçek hareketinin ve durumunun pay-

daşlar tarafından İlaç Takip Sistemine iletilmesi işlemini,
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e) Dış ambalaj: İç ambalajın içine konulduğu ambalajı, 

f) Etkin madde: Bir beşeri tıbbi ürünün üretiminde kullanılması planlanan, üretiminde

kullanıldığında fizyolojik fonksiyonları düzeltmek, iyileştirmek veya değiştirmek veya tıbbi

teşhis amacıyla farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstermek üzere ürünün etkin

bileşeni olan madde ya da maddeler karışımını,

g) Farmasötik şekil: Beşeri tıbbi ürünün kullanım amacına uygun olarak üretilmiş tak-

dim şeklini,

ğ) Global lokasyon numarası: İlaç Takip Sisteminde paydaşların tekilleştirilmesi için

kullanılan tanımlayıcıyı, 

h) Gözle okunabilir bilgiler: Barkod veya karekoda ait içeriklerin kullanıcılara göste-

rilmesi amacıyla, tanımlayıcının altında veya yakınında bir bölgede yazılan tanımlayıcı içerik

bilgilerini,

ı) İç ambalaj: Beşeri tıbbi ürünle doğrudan temasta bulunan kap veya diğer ambalaj

şeklini,

i) İlaç Takip Sistemi: Beşeri tıbbi ürünlerin karekod kullanılarak tekilleştirilmesini, her

biriminin geçtiği noktalardan yapılan bildirimler ile üretim, ithalat, ihracat, alış, satış, devir,

tüketim, zayi olma, geri ödeme gibi tedarik zincirinde gerçekleşen tüm hareketlerini ya da ha-

reket iptallerini gerçek zamanlı izleyen, geri çekme, bloke etme gibi bu ürünler üzerinde ya-

pılması gereken iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği merkezi kayıt ve takip sistemini,

j) Karekod: Güvenlik özelliği olarak ürünün tekilleştirilmesini sağlayan datamatriks ti-

pinde iki boyutlu kodu,

k) Kısa ürün bilgileri: Beşeri tıbbi ürünün sağlık personeline yönelik hazırlanmış yazılı

bilgilerini,

l) Kit: Bitmiş radyofarmasötiği elde etmek için, genellikle uygulamadan önce, radyo-

nüklidlerle birleştirilen veya yeniden oluşturulan her türlü preparatı,

m) Kullanma talimatı: Beşeri tıbbi ürün ile birlikte sunulan, kullanıcı için hazırlanmış

yazılı bilgileri, 

n) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

o) Küresel ticari ürün numarası (GTIN): Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış

şekilde yer alan, beşeri tıbbi ürünün ruhsata veya izne esas ismine ait her bir ambalaj boyutunu

dünya üzerinde özgün olarak tanımlayan numarayı, 

ö) Lisansör firma;

1) İthal beşeri tıbbi ürünün Türkiye’ye ithali, ruhsatlandırılması ve satışına ilişkin gerçek

veya tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı ya da,

2) Lisanslı imal beşeri tıbbi ürünün Türkiye’de üretimi, ruhsatlandırılması ve satışına

ilişkin gerçek veya tüzel kişiyi yetkilendiren firmayı,

p) Ölçü kabı: Beşeri tıbbi ürünün kullanma talimatındaki pozolojisi ile uyumlu şekilde

kullanılmasını sağlayacak şekilde ölçeklendirilmiş; kaşık, kadeh, damlalık, silindirik ölçü ka-

şığı, dozlama şırıngası gibi ambalajda yer alan uygulama kabını,
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r) Paket transfer sistemi: Paydaşlar arasında transfer edilen tüm ürünlerin karekodlarını

ve bu ürünleri içeren taşıma birimlerinin hiyerarşi bilgisinin transferini sağlayan uygulamayı,

s) Parti numarası (Seri numarası): Bir ürünün üretimi sırasında tek bir üretim döngü-

sünde elde edilen ve homojenliğin sağlandığı miktarı özel olarak tanımlayan rakamlar ve/veya

harflerin ayırt edici kombinasyonunu,

ş) Paydaş: Yetkilendirildiği alanlar ile sınırlı olmak üzere, beşeri tıbbi ürünler ile ilgili

üretim, ithalat, alış, satış, kullanma, tüketim, ihracat, devir, zayi olma, geri ödeme gibi tedarik

zincirinde gerçekleşen herhangi bir hareketi yapabilen gerçek veya tüzel kişileri veya kurum

veya kuruluşları, 

t) Radyofarmasötik: Tıbbi amaçla kullanılmak üzere hazırlanan ve kullanıma hazır ol-

duğunda, yapısında bir veya birden fazla radyonüklid içeren beşeri tıbbi ürünü,

u) Radyonüklid: Çekirdeği kendiliğinden bozunmaya uğrayarak, bir veya birden çok

iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif nitelikli atomu,

ü) Radyonüklid jeneratör: İçeriğinde sabit bir ana radyonüklid bulunduran ve bu ana

radyonüklidden elüsyon yoluyla veya diğer bir yöntemle elde edilebilen bir yavru radyonüklid

oluşan ve radyofarmasötik ürünlerde kullanılan her türlü sistemi,

v) Radyonüklid prekürsör: Uygulamadan önce bir başka maddenin radyoaktif işaret-

lenmesi için üretilen herhangi başka bir radyonüklidi,

y) Ruhsat veya izin sahibi: Beşeri tıbbi ürünlerin üretim ya da ithalat ruhsatını veya iz-

nini elinde bulunduran gerçek ya da tüzel kişiyi,

z) Sahte beşeri tıbbi ürün: İstenmeden oluşan kalite sorunları ve fikri mülkiyet hakla-

rının ihlali konuları hariç olmak üzere;

1) Ambalaj, ambalaj bilgileri, etiket, isim veya yardımcı maddeler de dâhil olmak üzere

bileşimindeki maddelerden biri ve bu maddelerden birinin yitiliğinde olmak üzere kimliğinde

veya, 

2) Üreticisi, üretildiği ülke, orijin ülkesi veya ruhsat veya izin sahibini içeren kayna-

ğında veya, 

3) Kullanılan dağıtım kanalları ile ilgili kayıt ve dokümanları içeren geçmişinde,

sahtecilik yapılan beşeri tıbbi ürünü,

aa) Sarf merkezleri: Beşeri tıbbi ürünleri satma yetkisi olmayan ancak bulundurma ve

sarf etme yetkisi olan gerçek veya tüzel kişileri veya kurum veya kuruluşları,

bb) Sıra numarası (SN): Küresel Ticari Ürün Numarası ile tanımlanan ürünün her bir

birimini tanımlamak için kullanılan numarayı,

cc) Son kullanma tarihi: Beşeri tıbbi ürünlerin saklama şartlarına göre belirlenen raf

ömrünün sonunu gösteren tarih bilgisini,

çç) Uluslararası olan ve mülkiyete konu edilemeyen isim (International Nonproprietary

Name, INN): Bir etkin maddenin Dünya Sağlık Örgütünce kabul edilen veya önerilen, mülki-

yete konu edilemeyen ve Dünya Sağlık Örgütü kuralları doğrultusunda marka tescilinde kul-

lanılmaması gereken uluslararası ismini,

dd) Yardımcı madde: Beşeri tıbbi ürünün terkibinde yer alan etkin madde ve ambalaj

malzemesi dışında kalan maddeleri,
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ee) Yaygın isim: Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen INN veya INN’nin mevcut

olmadığı hallerde etkin maddenin bilimsel açıdan referans olarak kabul edilen klasik kaynak-

larda geçen ismini,

ff) Yüksek riskli beşeri tıbbi ürün: Hatalı kullanıldıklarında hasta üzerinde geri dönü-

şümsüz veya kalıcı olumsuz etki yaratan beşeri tıbbi ürünleri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Dış Ambalaj, İç Ambalaj ve Kullanma Talimatı

Dış ambalaj

MADDE 5 – (1) Beşeri tıbbi ürünün dış ambalajında veya dış ambalajı bulunmaması

halinde iç ambalajında:

a) Beşeri tıbbi ürünün ismi, yitiliği, farmasötik şekli ve gerektiğinde bebeklere, çocuk-

lara veya erişkinlere yönelik olduğu bilgisini içeren Kurumca kabul edilen ruhsata veya izne

esas ismi yazılır. Beşeri tıbbi ürünün üç etkin maddeye kadar madde içermesi durumunda yay-

gın ismi belirtilir.

b) Her bir dozaj biriminin içerdiği veya uygulama şekline göre belirli hacim veya ağır-

lığının içerdiği etkin maddeler kalitatif ve kantitatif olarak ve yaygın isimleri kullanılarak ifade

edilir. 

c) Farmasötik şekli ve ağırlık, hacim veya doz sayısı bakımından içerikleri belirtilir. 

ç) Aşikâr etkileri olduğu bilinen ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkra-

sında belirtilen kılavuzda yer alan yardımcı maddeler liste halinde yer alır. Ancak beşeri tıbbi

ürün enjektabl, topikal veya göz preparatı ise, tüm yardımcı maddeler belirtilir. 

d) Uygulama yöntemi ve gerekli ise uygulama yolu belirtilir. Reçete dozunu göstermek

üzere gerekli boşluk bırakılır.

e) “Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız." özel

uyarısına yer verilir. 

f) "Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.", "Kullanmadan önce kullanma

talimatını okuyunuz.", "Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz." uyarıları

yer alır.

g) Beşeri tıbbi ürüne ait var ise diğer özel uyarılar belirtilir.

ğ) Saklama koşulları ve ayrıca var ise, özel saklama koşulları belirtilir.

h) Kullanılmayan beşeri tıbbi ürünlerin veya beşeri tıbbi ürünlere ait atıkların imhasına

dair özel uyarılar ile gerektiği takdirde uygun toplama sistemi belirtilir.

ı) 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile

ambalajın cinsini belirten kısaltma ve malzeme cinsine ait numara bulundurulur. Beşeri tıbbi

ürünlerin dış ambalaj atıklarının yönetimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

i) Ruhsat veya izin sahibinin ismi ve adresi bulunur. Ruhsat veya izin sahibinin amblemi

veya logosu, lisansör firmanın ismi ve/veya amblemi veya logosu bulunabilir. 

j) Üretim, imal yerinin ismi ve adresi bulunur.
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k) Ruhsat veya izin tarihi ve numarası yer alır.

l) Parti numarası bulunur. Dış ambalajda parti numarası, karekod yanında gözle oku-

nabilir kodlar içinde yer almışsa ikinci kez dış ambalajın başka bir yerinde yazılmayabilir.

m) Son kullanma tarihi yer alır. Dış ambalajda son kullanma tarihi, karekod yanında

gözle okunabilir kodlar içinde yer almışsa ikinci kez dış ambalajın başka bir yerinde yazılma-

yabilir. Son kullanma tarihi ayrıca yazılacak ise karekod yanındaki gözle okunabilir bilgilerde

yer alan tarih ile uyumlu şekilde belirtilir. 

n) Beşeri tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğini sağlamak için karekod ve yanında kare-

kodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer alır. Ruhsat veya izin sahipleri, imal ya da

ithal ruhsatlı veya izinli beşeri tıbbi ürünlerin dış ambalajları üzerine, karekod ve içeriğine ait

gözle okunabilir bilgileri okunaklı ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen kılavuzlarda belirlenen standartlar dâhilinde uygularlar. Karekod, hastane ambalajlı

olanlar da dâhil olmak üzere, reçeteye tabi ya da reçeteye tabi olmayan beşeri tıbbi ürünlerin

ve özel tıbbi amaçlı gıdaların ambalajları üzerinde bulunur. Büyük hacimli parenteraller, rad-

yofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş beşeri tıbbi ürünler dış ambalajdaki karekod uygula-

masının kapsamı dışındadır.

o) Barkodu bulunabilir.

ö) Fiyat bilgisi bulunabilir.

p) Reçeteye tabi olduğuna veya reçeteye tabi olmadığına dair ibareye yer verilir.

r) Ölçekle kullanılan ve ölçü kabı ihtiva edenler için “Ölçü kabı bulunur.” ifadesi yer

alır. Ölçü kabı hacminin ölçekten farklı olması durumunda ölçek hacmi ve ölçü kabı hacmi

ayrı ayrı belirtilir.

(2) Türkçe dış ambalaj hazırlanamaması durumunda dış ambalaj üzerine bu maddenin

birinci fıkrasında belirtilen bilgileri içeren Türkçe etiket yapıştırılır.

(3) Yüksek riskli beşeri tıbbi ürünlerin dış ambalajlarına bu ürünlerin yüksek riskli ol-

duğunu belirtir işaretleme yapılabilir. 

İç ambalaj 

MADDE 6 – (1) İç ambalajlar; bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile

bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (n), (o) ve (p) bentlerinde belirtilen

hususların haricinde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen özellik ve

bilgileri taşımak zorundadır. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmak şartıyla özellikle; 

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerinde ambalaj bilgileri yönünden belirle-

nen hususları içeren dış ambalajı olan blister şeklindeki iç ambalajlarda asgari olarak; 

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde

beşeri tıbbi ürünün isminin, 

2) Ruhsat veya izin sahibinin isminin veya ambleminin veya logosunun,

3) Karekod yanındaki gözle okunabilir bilgilerde yer alan tarih ile uyumlu şekilde ya-

zılmış son kullanma tarihinin, 

4) Parti numarasının, 

bulunması gerekir. 
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b) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarında ambalaj bilgileri

yönünden belirlenen özellik ve bilgilerin yer alamayacağı kadar küçük iç ambalajlarda asgari

olarak;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde

beşeri tıbbi ürünün ismi ve gerektiğinde uygulama yolu, 

2) Uygulama yöntemi,

3) Karekod yanındaki gözle okunabilir bilgilerde yer alan tarih ile uyumlu şekilde ya-

zılmış son kullanma tarihi,

4) Parti numarası,

5) Ağırlık, hacim veya birim olarak içeriği,

yer alır.

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarında ambalaj bilgileri

yönünden belirlenen özellik ve bilgilerin yer alamayacağı kadar küçük iç ambalajlarda müm-

künse, ruhsat veya izin sahibinin ismi veya amblemi veya logosu bulunur.

(3) Dış ambalajı bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin mevcut ambalajları, bu Yönetmeli-

ğin 5 inci maddesine uygun olmak zorundadır. 

(4) Türkçe iç ambalaj hazırlanamaması durumu, ancak bu Yönetmeliğin 5 inci madde-

sine uygun dış ambalajı olması halinde kabul edilir.

(5) İç ambalajlarda son kullanma tarihi karekod yanındaki gözle okunabilir bilgilerde

yer alan tarih ile uyumlu şekilde yer alır. 

(6) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerinde ambalaj bilgileri yönünden belir-

lenen hususları içeren dış ambalajı olan blister iç ambalajlar, içeriğindeki her bir dozaj birimine

denk gelecek ve beşeri tıbbi ürünün ismi, son kullanma tarihi ve parti numarası bulunacak şe-

kilde üretilebilir.

(7) Yüksek riskli beşeri tıbbi ürünlerin iç ambalajlarına bu ürünlerin yüksek riskli ol-

duğunu belirtir işaretleme yapılabilir. 

Şeffaf dış ambalajlar 

MADDE 7 – (1) Dış ambalajda bulunması gereken bilgiler, şeffaf olan dış ambalajda

bulunmuyorsa, iç ambalajda yer alır.

Kullanma talimatı 

MADDE 8 – (1) Kullanma talimatının, beşeri tıbbi ürüne ait kısa ürün bilgisine uygun

olarak ve kullanıcının kolay anlayabileceği ve aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ve bu Yö-

netmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen kılavuzlar doğrultusunda hazırlanması gerekir: 

a) Beşeri tıbbi ürünün tanımlanması için; 

1) Beşeri tıbbi ürünün ismi, yitiliği, farmasötik şekli ve gerektiğinde bebeklere, çocuk-

lara veya erişkinlere yönelik olduğu bilgisini içeren Kurumca kabul edilen ruhsata veya izne

esas ismi yazılır. 

2) Beşeri tıbbi ürünün her bir dozaj biriminin içerdiği veya uygulama şekline göre belirli

hacim veya ağırlığının içerdiği etkin maddeler ve yardımcı maddeler kalitatif olarak ve etkin

maddeler kantitatif olarak ve yaygın isimleri kullanılarak ifade edilir. 
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3) Beşeri tıbbi ürünün farmasötik şekli ve ağırlık, hacim veya dozaj birimi olarak içeriği

belirtilir. 

4) Hasta için kolaylıkla anlaşılır ifadelerle farmakoterapötik grup veya etkinlik türü be-

lirtilir.

b) Terapötik endikasyonlar, tedavide kullanıldığı yerler belirtilir. 

c) Beşeri tıbbi ürünü kullanmadan önce gerekli olan aşağıdaki bilgiler; 

1) Kullanılmaması gereken durumlar, 

2) Kullanıma ilişkin açıklamalar, 

3) Diğer beşeri tıbbi ürünlerle veya beşeri tıbbi ürünün etkisine tesir edebilecek alkol,

tütün, besin gibi diğer etkileşim şekilleriyle etkileşmeleri, 

4) Çocuklar, hamile veya emziren kadınlar, yaşlılar ve özel patolojik durumların mevcut

olduğu kişiler gibi belirli hasta gruplarına yönelik uyarılar, 

5) Beşeri tıbbi ürünün araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri, 

6) Beşeri tıbbi ürünün güvenli ve etkili kullanımı açısından önemi olan yardımcı mad-

deler hakkında özel uyarılar,

yer alır. 

ç) Beşeri tıbbi ürünün doğru kullanımı için aşağıdaki genel ve gerekli bilgiler; 

1) Dozu,

2) Uygulama yöntemi ve gerekli ise uygulama yolu, 

3) Beşeri tıbbi ürünün, gerekliyse kullanılabileceği veya kullanılması gereken uygun

zamanı belirten uygulama sıklığı,

yer alır.

d) Beşeri tıbbi ürünün yapısına bağlı olarak; 

1) Sınırlı olması gerektiğinde tedavinin süresi,

2) Doz aşımı durumunda görülebilecek belirtiler, alınacak tedbirler ve gerekli acil mü-

dahaleler, 

3) Bir veya birden fazla doz alınmadığı takdirde izlenecek yol, 

4) Gerekliyse, beşeri tıbbi ürünün kullanımı kesildiğinde yol açabileceği risk hususunda

bilgi, 

bulunur. 

e) Beşeri tıbbi ürünün normal kullanımında ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler ve

gerektiğinde böyle bir durumda alınacak olan tedbirlere ve kullanma talimatında yer alan ve

yer almayan herhangi bir istenmeyen etkiyle karşılaştığında doktoruna veya eczacısına baş-

vurması gerektiği bilgisine yer verilir. 

f) Son kullanma tarihinin ambalaj bilgileri üzerinde yer aldığını vurgulayan ifade ile

birlikte; 

1) Bu tarihten sonra kullanılmaması ile ilgili uyarı,

2) Saklama koşulları, 

3) Gerektiği takdirde beşeri tıbbi üründe gözle görülebilir bir bozunma veya değişiklik

durumuna karşı uyarı, 
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4) Ruhsat veya izin sahibinin ismi ve adresi,

5) Üretim, imal yerinin ismi ve adresi,

yer alır.

g) Kullanma talimatının en son güncellendiği tarih yer alır. 

ğ) 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaçların Güvenliği

Hakkında Yönetmelikte bulunan ambalaj bilgileri hakkındaki gerekliliklere yer verilir.

(2) Kullanma talimatının kolaylıkla okunabilir ve açıkça anlaşılır olması gerekir.

(3) Beşeri tıbbi ürünlerin etkin ve yardımcı maddelerinde hayvansal kaynak kullanıldığı

durumlarda, kullanma talimatında bu kaynak Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen kılavuza uygun olarak yer alır.

(4) Kullanma talimatı gerekli hallerde görme engelliler ve kısmi görebilenler için uygun

biçimde hazırlanabilir.

Semboller ve diğer bilgiler 

MADDE 9 – (1) Dış ambalaj ve kullanma talimatı, özendirici olmamak ve tanıtım ma-

hiyeti taşımamak kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 8 inci maddelerinin birinci fıkralarında

belirtilen bilgileri açıklayan semboller ve resimli diyagramlar ile kullanıcılar için yararlı olan

ve beşeri tıbbi ürünün kısa ürün bilgisi ile uyumlu diğer bilgileri içerebilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen semboller, resimli diyagramlar ve bil-

gilere dair ayrıntılı hususlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

kılavuzda düzenlenir.

Tanıtım numunelerindeki bilgiler 

MADDE 10 – (1) 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tanıtım için kul-

lanılacak ürünlerin de bu Yönetmelik ile belirlenen şartlara uygun olması zorunludur. Ancak

ürünlerden hangilerinin tanıtım numunelerindeki karekod uygulaması dışında bırakılacağı Ku-

rum tarafından belirlenir. Tanıtım numunelerindeki karekod, beşeri tıbbi ürünün satılamaz ni-

telikte olduğunu belirtir. 

(2) Tanıtım numunelerinin dış ambalajları üzerinde "Tanıtım numunesidir, satılamaz"

ifadeleri, en geniş yüzeyde ve dikkat çekici nitelikte yer alır. Basılması mümkün olan durum-

larda aynı ifadeler, iç ambalajda da yer alır.

Çözücüler 

MADDE 11 – (1) Çözücü olarak tek başına veya bir beşeri tıbbi ürünle birlikte kulla-

nıma sunulan ürünler de bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Herhangi bir beşeri

tıbbi ürün ile aynı ambalajda sunulan çözücüler için beşeri tıbbi ürünün dış ambalajı ve kul-

lanma talimatında, çözücünün ismi ve/veya formülü ve net içeriği belirtilir. 

Kullanım süresi kısıtlı ürünler 

MADDE 12 – (1) Rekonstitüye edildikten, seyreltildikten veya açıldıktan sonra kulla-

nım süresi kısıtlı olan beşeri tıbbi ürünler için kullanım süresi ve saklama şartları ambalaj üze-

rinde ve kullanma talimatında ayrıca belirtilir.
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Ambalajlara dair diğer şartlar 

MADDE 13 – (1) Beşeri tıbbi ürün kullanma talimatı ile birlikte sunulur. Kullanma ta-

limatı, beşeri tıbbi ürünün dış ambalajının içerisinde veya iç ambalajda veya dış ambalajda bu-

lunur. 

(2) Beşeri tıbbi ürünün piyasaya arz edilmesi için ambalaj bilgileri ve kullanma tali-

matına ait bilgilerin Türkçe olması zorunludur. Ancak gerekli hallerde ve istenilen durumlarda

bu Yönetmeliğin 5 inci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarında belirtilen hususlar

Türkçe yanında, Avrupa Birliği üye ülkelerinin resmî dillerinden birisiyle, kullanılan bütün dil-

lerde aynı hususların yer alması koşuluyla ve Kurum onayı ile kullanılabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkraları ile 6 ncı maddenin

birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler kolaylıkla okunabilir, açıkça anlaşılır ve silinemez

olmak zorundadır.

(4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen beşeri

tıbbi ürünlerin ismi dış ambalajda aynı zamanda kabartma yazı, Braille formatında sunulur.

(5) Ruhsatlı veya izinli ürünlerin, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen nedenle

yenilenmesi gereken dış ambalajları hakkında, başka bir değişiklik yapılmadığı taahhüdü ile

ruhsat veya izin sahipleri tarafından yapılan başvurular için herhangi bir onay gerekmemektedir. 

(6) Reçeteye tabi olmayan beşeri tıbbi ürünlerin ambalaj bilgilerinde bu Yönetmeliğin

20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kılavuzlarda belirlenen şekilde kullanıcıya ait

özel bilgiler bulunabilir.

Başvuru 

MADDE 14 – (1) Ruhsat veya izin başvurusunda dış ve iç ambalajın, beşeri tıbbi ürü-

nün piyasaya verilecek şekilde hazırlanmış ikişer örneği veya taslağı ile kullanma talimatı tas-

lağı başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulur.

(2) Kurum, ruhsatlandırma sürecindeki beşeri tıbbi ürünün ambalaj bilgileri, kullanma

talimatı, bu Yönetmelikte yer alan veya kısa ürün bilgilerindeki bilgiler birbirleri ile uyumlu

olmadığı takdirde başvuru sahibinden eksik bilgi belgelerin tamamlanmasını ister. Başvuru sa-

hibi tarafından bir yıl içerisinde bu eksiklikler giderilmediği ya da bu süre içerisinde herhangi

bir işlem yapılmadığı takdirde, dosya işlemden kaldırılarak iade edilir.

(3) Ambalaj bilgileri veya kullanma talimatında yapılması düşünülen ve kısa ürün bilgisi

kapsamında olmadığı halde bu Yönetmelik kapsamında yer alan değişiklikler Kuruma sunulur.

Kurum başvuru tarihinden itibaren doksan gün içerisinde cevap vermez ise, başvuru sahibi de-

ğişikliği uygulamaya koyabilir. Uygulamaya konulan değişikliklerin Kurum tarafından bu Yö-

netmeliğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde düzeltilmesi için başvuru sahibine bildirilir.

Kurumun, ambalaj bilgileri veya kullanma talimatında yapılacak bir değişikliğe cevap verme-

mesi, üreticinin veya gerektiğinde ruhsat veya izin sahibinin hukuki sorumluluklarını ortadan

kaldırmaz.

(4) Beşeri tıbbi ürünlerin dış ambalajlarının daha önce Kurum tarafından ruhsatlandı-

rılmış veya izin verilmiş beşeri tıbbi ürünlerin dış ambalajları ile karışma riskini engelleyecek

şekilde tasarlandığı ruhsat veya izin veya başvuru sahibi tarafından taahhüt edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Takibi

İlaç takip sistemi

MADDE 15 – (1) İlaç Takip Sistemi temel olarak; Global Lokasyon Numarası ile ta-

nımlanan paydaşların, tanımlandıkları türlere göre yapmakla yükümlü oldukları bildirimlerin

merkezi veri sisteminde kayıt altına alınarak takip edilmesi esasına göre işler. Beşeri tıbbi ürün-

lerin karekodları, ruhsat veya izin sahibi tarafından İlaç Takip Sistemine bildirilir. İlaç Takip

Sistemi bildirilen karekodun tekilliğini, standartlarını ve içeriğini kontrol ederek uygun olanları

veri tabanına kaydeder, uygun olmayanları reddeder. 

(2) Paydaşlar;

a) Ruhsat veya izin sahipleri; ürünlerinin her birimini üretim bildirimi veya ithalat bil-

dirimi ile İlaç Takip Sistemine kaydetmek ile yükümlü ve yetkilidirler. Ayrıca ürün alış, satış,

iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma,

çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş beşeri tıbbi ürünlerin deaktivasyon

işlemlerini, 

b) Ecza depoları ve ihracata yetkili firmalar; ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat,

ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve

benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş beşeri tıbbi ürünlerin deaktivasyon işlemlerini, 

c) Serbest eczaneler; ürün alış, satış, iade, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile

miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş beşeri tıbbi ürünlerin

deaktivasyon işlemlerini, 

ç) Sarf merkezleri; ürün alış, iade, sarf, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı

dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş beşeri tıbbi ürünlerin deakti-

vasyon işlemlerini, 

d) İlaç bedellerini karşılayan kamu ve özel geri ödeme kuruluşları; ödemesini yaptıkları

beşeri tıbbi ürünleri satış sorgulama bildirimi ile, 

İlaç Takip Sistemine bildirmek zorundadırlar.

(3) Paydaşlar, karekodu veri tabanında kayıtlı ürün üzerinde gerçekleştirdikleri tüm ha-

reketleri ve hareket iptallerini İlaç Takip Sistemine bildirmekle yükümlüdürler. İlaç Takip Sis-

temi, standartları ve içeriği uygun olan bildirimleri onaylar, uygun olmayanları reddeder.

(4) Paydaşlar, İlaç Takip Sistemine yapmış oldukları bildirimleri doğrulayacak üretim

veya ithalat evrakları, fatura, irsaliye, reçete gibi evrakların aslını veya okunaklı suretini Kurum

tarafından talep edildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle fiziki ya da elektronik ortamda

saklamakla yükümlüdürler.

(5) Ecza depoları, dış ambalajdaki karekod uygulamasının kapsamı dışında olan büyük

hacimli parenteraller, radyofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş beşeri tıbbi ürünleri için bir

ürünün sahte olduğunu tanımladıklarında veya şüphe duyduklarında, söz konusu durumu Ku-

ruma ve mümkün olduğu durumlarda ruhsat sahibine hemen haber vermek zorundadır. Ayrıca,

İlaç Takip Sistemi kapsamında bildirime tabi beşeri tıbbi ürünler için beşeri tıbbi ürünün İlaç

Takip Sisteminde kaydının olmadığının tespit edildiği durumda, söz konusu durumu Kuruma

ve mümkün olduğu durumlarda ruhsat sahibine hemen haber vermek zorundadır.
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Kayıt ve güvenlik

MADDE 16 – (1) Beşeri tıbbi ürünlerin hareket kayıtları karekod, paydaş hareket ka-

yıtları Global Lokasyon Numarası üzerinden yapılır. Kayıtlar Sağlık Bakanlığı Veri Merkezinde

saklanır. 

(2) Karekod Küresel Ticari Ürün Numarası, parti numarası, sıra numarası ve son kul-

lanma tarihinden oluşur. Küresel Ticari Ürün Numarası ve sıra numarası ürünü benzersiz yapar.

İlaç Takip Sistemi, aynı Küresel Ticari Ürün Numarası ve sıra numarasına sahip ürünün sisteme

kaydedilmesine izin vermez.

Dağıtım 

MADDE 17 – (1) Her beşeri tıbbi ürünün dağıtımında bu Yönetmelik hükümlerine uy-

mak zorunludur. Ancak, resmî sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak satın almalarda

“İhale malıdır, satılamaz” gibi ek bazı bilgiler, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak şartıyla ambalaj

bilgilerinde kullanılabilir. 

(2) Ruhsat veya izin sahipleri; birden fazla beşeri tıbbi ürünü sevk ederken, bu ürünlerin

güvenilirliğini sağlamak üzere, taşıma ambalajları kullanır. Taşıma ambalajları paket, koli, kutu

veya bağ olarak ve iç içe konulacak şekilde olabilir. Taşıma ambalajlarının içerdiği miktarlar

satış esnasında açılmadan son noktaya kadar taşıyacak makul seviyelerde belirlenir.

(3) Taşıma ambalajlarının üstünde, taşıma ambalajını tanımlayan bilgileri içeren bir ta-

nımlayıcı veya taşıma ambalajının içindeki beşeri tıbbi ürünlerin karekod bilgilerinin tümünü

içeren bir tanımlayıcı mutlaka bulunur. Taşıma ambalajı üzerine konulacak tanımlayıcılar bu

Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kılavuzlarda belirlenen şekilde

uygulanır. Paydaşlar bu tanımlayıcıları aralarında transfer etmek amacı ile Paket Transfer Sis-

temini kullanabilirler.

(4) Beşeri tıbbi ürün ambalajlarının özelliği sebebiyle karekodlanmasında sorun olan

durumlarda birden fazla miktarı birlikte satılabilen beşeri tıbbi ürünlerin taşıma ambalajları bir

ürün gibi karekodlanır. 

(5) Büyük hacimli parenteraller, radyofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş beşeri tıbbi

ürünler için uygulanacak takip sistemi kuralları, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci

fıkrasında belirtilen kılavuzlarda belirlenen şekilde uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Radyofarmasötikler

Radyofarmasötiklerin ambalaj bilgileri

MADDE 18 – (1) Radyonüklid içeren beşeri tıbbi ürünlerin iç ambalaj kabına ve dış

ambalajına Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ilgili mevzuatına ve uluslararası diğer mevzuata

uygun olarak etiket yapıştırılır. Buna ek olarak, etiketin, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra-

larında belirtilen koşullara uygun olması gerekir.

(2) Koruyucu zırh üzerindeki etiket, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkra-

sının (n) ve (p) bentlerinin hükümleri haricinde 5 inci maddeye uygun olmak zorundadır. Buna

ek olarak, etiketin, flakondaki tüm kodlamaları tam olarak açıklaması gerekir. Etiket üzerinde

radyoaktivite işareti, belirlenen süre ve tarih için doz veya flakon başına radyoaktivite miktarı

ve kapsül sayıları veya sıvılar için kutudaki mililitre miktarı belirtilir.
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(3) Flakon üzerindeki etikette;

a) Radyonüklidin ismi veya kimyasal sembolü de dâhil olmak üzere beşeri tıbbi ürünün

ismi veya kodu, 

b) Parti numarası ve son kullanma tarihi,

c) Uluslararası radyoaktivite sembolü, 

ç) Üretim, imal yeri ismi ve adresi, 

d) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde radyoaktivite miktarı,

bulunur.

Radyofarmasötiklerin kullanma talimatı 

MADDE 19 – (1) Radyofarmasötiklerin, radyonüklid jeneratörlerin, radyonüklid kit-

lerin veya radyonüklid prekürsörlerin ambalajında ayrıntılı kullanma talimatı bulunması zo-

runludur. 

(2) Kullanma talimatı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun şekilde hazırlanır. Ek

olarak, kullanma talimatı, beşeri tıbbi ürünün hazırlanması ve uygulanması sırasında uygulayıcı

ve hasta tarafından alınması gereken özel tedbirleri, kullanılmayan kısımların veya ambalajların

usulüne uygun şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik uyarıları içerir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kılavuz 

MADDE 20 – (1) Kurum gerekli olduğu durumlarda ve özellikle; 

a) Bazı beşeri tıbbi ürün kategorileri için uyarılar oluşturulmasında, 

b) Reçeteye tabi olmayan beşeri tıbbi ürünlerde kullanıcıya ait özel bilgiler düzenlen-

mesinde, 

c) Ambalaj bilgileri ve kullanma talimatındaki bilgilerin okunabilirliğinin sağlanma-

sında, 

ç) İlaç Takip Sistemi uygulama şekillerinde, 

d) Beşeri tıbbi ürünün ambalaj bilgilerinde yer alması gereken yardımcı maddelerin lis-

tesi ve belirtilme şekillerinde, 

uyulacak genel ilkeleri kılavuz halinde yayımlar.

(2) Kurum bu Yönetmelikte sayılmayan hallerde ve gerekli gördüğü durumlarda Yö-

netmeliğin uygulanmasına yönelik ek kılavuz veya tebliğler yayımlar.

Kupür ve barkod 

MADDE 21 – (1) 1/1/2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünlere ruhsat veya izin

sahipleri tarafından konulan karekod, beşeri tıbbi ürün ambalajlarında hem izleme hem de geri

ödeme amacıyla kullanıldığından, karekod ifadesi bu Yönetmeliğe atıf yapan diğer mevzuatta

yer alan ‘kupür’ ya da ‘kupür ve barkod’ ifadelerini de karşılar. 

Cezai müeyyideler ve tedbirler 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında, 1262 sayılı İs-

pençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun,

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk

Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
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(2) Ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, 19/1/2005 tarihli ve

25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeli-

ğinde öngörülen tedbirler ve müeyyideler uygulanır.

Atıflar

MADDE 23 – (1) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Beşeri Tıbbi Ürünler Am-

balaj ve Etiketleme Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2001 tarihli ve 2001/83/AT sayılı beşeri tıbbi

ürünler hakkındaki ve 8/6/2011 tarihli ve 2011/62/AB sayılı sahte beşeri tıbbi ürünlerin yasal

tedarik zincirine girmesini önleme hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dik-

kate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 25 – (1) 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat veya

izin müracaatı yapılmış veya ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş mevcut beşeri tıbbi ürünlerin

ambalajları ve kullanma talimatları en geç 30/9/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine

uygun şekilde Kuruma sunulur. 

(2) 31/12/2017 tarihinden önce üretilmiş beşeri tıbbi ürünler raf ömrü bitinceye kadar

piyasada mevcut ambalajları ile bulunabilir. 

(3) 30/12/2017 tarihinden sonra üretilen beşeri tıbbi ürünlerin ambalaj bilgileri ve kul-

lanma talimatlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

(4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile karekod kapsa-

mına alınmış ve geri ödemeye tabi olmayan özel tıbbi amaçlı gıdalar için karekod uygulamasına

geçiş tarihi en geç 31/12/2018’dir.

(5) Büyük hacimli parenteraller, radyofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş beşeri tıbbi

ürünler için bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kılavuzların kap-

samındaki karekod uygulamasına geçiş tarihi en geç 31/12/2018’dir.

Kabartma yazı uygulaması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlü-

lükler en geç 31/12/2018’e kadar yerine getirilir. 

Yürürlük 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ AİLE HİZMETLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Dicle Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hızlı toplumsal değişme, kentleşme, iç ve dış göçün

aileler üzerinde yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla ailelerin baş

edebilmeleri için aile yaşamını güçlendirecek koruyucu, önleyici ve tedavi edici hizmetlerle

sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek ve sağlıklı bir aile yaşamının sürekliliğini sağla-

maktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ailenin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik proje ve hiz-

metler üretip, uygulamak; bu çerçevede aile hizmet kurumlarının temel hizmet boyutları olarak

belirlenen tedavi edici ve danışmanlık, aile hayatı eğitimi ve savunuculuk hizmetlerine işlerlik

kazandırmak,

b) Aile kurumu ve sorunları konusunda kamuoyu oluşumuna yardım etmek,

c) Ulusal ve yerel kitle iletişim araçlarında amacına yönelik programların hazırlanma-

sına katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak,

ç) Aile hizmetleri alanında hizmet veren yurt içi ve yurt dışındaki tüm resmi ve gönüllü

kuruluşların çalışmalarına katkı vermek, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak,

d) Amacına yönelik olarak uzmanlık kursları, sertifika programları, ulusal ya da ulus-

lararası kongre, konferans, panel, sempozyum, seminerler, yaz okulları gibi faaliyetlerde bu-

lunmak,

e) Aile sorunlarıyla ilgili hizmet alanlarında çalışan elemanların bilgilerinin yenilenmesi

ve iş verimliliklerinin arttırılması amacına yönelik kurslar ve hizmet içi eğitimler düzenlemek,

f) Yurt içi ve yurt dışında aile sorunları ve hizmetlerine yönelik konularda araştırma ve

inceleme yapmak veya yaptırmak, bu konudaki çalışmalara katılmak ve desteklemek,

g) Amaçları doğrultusunda bilimsel yayınlar yapmak, bülten, dergi ve kitap gibi yayınlar

çıkartmak,

ğ) Amaçları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Üniversite içindeki

tüm birimler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebi-

lir.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanlarından

bir kişiyi üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici

olarak görevi başında bulunmayan Müdüre Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

d) Merkez, Merkeze bağlı birimlerin personelinin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaç-

ları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Ku-

ruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak,

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

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

versite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde, Müdür ve Müdür Yardımcısı hariç

olmak üzere seçimlik üç üyeden ikisi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından diğer üniversite-

lerden, ilgili kamu, özel kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarından aynı usul ve süre ile görev-

lendirilebilir.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından belirlenen gündemi görüşür.

Müdürün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar top-

lantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
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d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini

değerlendirerek, Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek ve görev alabilecek birimleri tespit et-

mek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak

yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek,

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek,

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış

yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen 7 üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının yarısından

az olamaz. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamam-

lamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz, kararlar toplantıya katılanların salt çoğun-

luğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik

tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2002 tarihli ve 24953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluş ve işleyişi: Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün

belirleyeceği bir başkan yardımcısı ile Merkez Müdürü tarafından önerilen, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili konularda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için

görevlendirilen en az 5 öğretim üyesinden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel

araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu

en az 6 ayda 1 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yöne-

tim Kurulunun kararları oyçokluğuyla alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (s) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Tez: Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik tezini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, Üni-

versite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ikinci danışman

atanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü

yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrenci-

nin mezuniyetine karar verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet

tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini alın-

dığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek

zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci li-

sansüstü öğretimde de yürütülebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora

programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir

yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı

gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az

doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri alanlarında, öğrencinin; tez sa-

vunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya

AHCI kapsamındaki dergilerde; tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi

almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

(5) Sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında ise,

öğrencinin; tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SSCI, SCI,

SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde

bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az

bir araştırma makalesi olmak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü

yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrenci-

nin mezuniyetine karar verilir. Doktora/sanatta yeterlilik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı

olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezu-

niyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/11/2016 29900
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL-İŞİTSEL YAPIMLAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Görsel-İşitsel Yapımlar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Görsel-İşitsel Yapımlar Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji ge-

liştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve ku-

ruluşu,

c) Koordinatör: Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koor-

dinasyon veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için gö-

revlendirilen kişiyi,

ç) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

d) Merkez: Mersin Görsel-İşitsel Yapımlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

f) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/ koor-

dinasyon grubunu,

g) Müdür: Merkez Müdürünü,

ğ) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

ı) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu,

i) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

j) Yıl: Takvim yılını,

k) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

25 Nisan 2017 – Sayı : 30048                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; radyo, televizyon, sinema, fotoğraf, multimedya ta-

sarımı, yeni medya alanlarında eğitim, bilimsel araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama ça-

lışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Radyo, televizyon, sinema, fotoğraf, multimedya tasarımı, yeni medya alanlarında

yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama faaliyetlerinde bu-

lunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Radyo, televizyon, sinema, fotoğraf, multimedya tasarımı, yeni medya alanlarında

ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, festival, yarışma benzeri

bilimsel, eğitsel ve kültürel faaliyetler düzenlemek,

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen

eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma ola-

nakları sağlamak,

ç) Amaçları doğrultusunda alanında proje çalışmaları ile kitap, dergi, bülten, afiş, DVD,

özgün müzik, ses kaydı gibi basılı ve görsel-işitsel yayınlar yapmak,

d) Üniversitenin bilimsel, eğitsel ve kültürel ağırlıklı çalışmalarını belgesel, tanıtım ve

reklam gibi filmlerle desteklemek ve Üniversite dışına yayım ve yapım hizmeti vermek ve in-

celeme, araştırma, proje ve danışmanlık taleplerini karşılamak,

e) Çalışma alanlarına ilişkin gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kütüphane

ve görsel-işitsel arşivi oluşturmak,

f) Radyo, televizyon, sinema, multimedya tasarımı ve yeni medya alanlarında faaliyet

gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, bu alanlarda yayın yapan kamu kurum

ve kuruluşlarıyla, özel kuruluşlarla, üniversitelerle ve sosyal taraf temsilcileriyle işbirliği kur-

mak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalara katkıda bulunmak veya danışmanlık yapmak,

g) Radyo, televizyon, sinema, multimedya tasarımı ve yeni medya alanlarında faaliyet

gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim

ağı kurmak,

ğ) Radyo, televizyon, sinema, multimedya tasarımı, yeni medya araçlarının uzaktan

eğitim, interaktif eğitim gibi alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek, uygulamak,

h) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile amacına uygun konularda işbir-

liği yaparak profesyonel sertifikalı eğitim programları düzenlemek,

ı) Üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne bağlı olarak

yayın yapan Mersin Üniversitesi Radyosu ile koordine program hazırlamak ve çalışma yürüt-

mek,

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon veya Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-

dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür, müdür yardımcılarını görevlendirildikleri usule göre

değiştirebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet

eder. Göreve vekâlet altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına

sunmak,

ç) Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluş-

turulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün

onayına sunmak,

d) Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu

bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde

yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve

bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-

lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin

düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere

Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,
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h) Dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman,

eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile

Rektöre öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile

Rektöre öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri

gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına

sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyacını Yönetim

Kurulu kararıyla gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanlarından olmak üzere beş öğretim elema-

nından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek

gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim eleman-

ları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurul üyesi olarak görevlendirir.

(2) Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya

görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi

bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren

üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez veya gerekli hallerde

Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ve açık oylamayla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak,

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-

rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Müdür tarafından önerilen Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin ve koordinas-

yon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-

ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaşları arasında Merkezin amaçları

doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman,

eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak,
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g) Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer

öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını

karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri

gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirleyerek karara bağlamaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından ku-

rulur. Danışma Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç

Danışma Kurulu ve Üniversite dışındaki paydaşları temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca gö-

revlendirilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alına-

rak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır.

Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına

doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin

çalışma alanlarıyla doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-

larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki

temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.

Dış Danışma Kurulu, Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili

olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin görev sü-

releri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü top-

lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan

üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma

Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

(2) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir

sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde

Yönetim Kuruluna sunar.
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Merkez birimleri veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-

rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon veya çalışma

grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon veya çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç

kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve

Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tara-

fından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 16 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 17 – (1) Merkez ile Üniversitesinin diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-

leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN

YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5)

MADDE 1 – 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 Sayılı

Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2017/4)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “tahsilat birimi”

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “tahsilat birimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 21/04/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-42

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Oyaca Mahallesi, 429 ada, 1 parselde kayıtlı 1.017,00, m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı

Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle,

özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak

yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 47.060 (kırkyedibinaltmış) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Fikret ERDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde sa-

tılmasına, Fikret ERDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptal edilmesine” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir. 

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 21/04/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-43

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca; 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.08.2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Oyaca Mahallesi, 429 ada, 2 parselde kayıtlı 1.005,00, m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı

Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle,

özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak

yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 44.610 (kırkdörtbinaltıyüzon)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Servet ERDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Servet ERDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptal edilmesine” ilişkin  verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/806 
Karar No : 2016/681 
Davacı : K.H. 
Sanık : EMĠR HOSSAYNĠ-.Muhammed ve Asmeat oğlu, 01/01/1976 doğumlu, 

Ġran uyruklu, Siroz Cad. Muhammedi Sokak No: 18 Senendeç-ĠRAN 
adresinde oturur. 

Suç : Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya 
bulundurmak 

Suç Tarihi : 15/10/2012 
Karar Tarihi : 22/12/2016. 
Yapılan yargılama sonunda Mahkememizin 27.12.2016 tarih, 2015/806 esas,2016/681 

karar sayılı kararları ile yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanığın müsnet suçtan CMK.nun 
223/2-b maddesi uyarınca yüklenen suçun sanık tarafından iĢlenmediğinin sabit olması nedeniyle 
beraatine dair gıyapta verilen karar ve C.Savcısının, beraat kararına karĢı yaptığı istinaf baĢvurusu 
ile; özetle; - Kolluğun polis vazife ve selahiyat kanunun kendisine tanıdığı yetkiye istinaden 
suçun önlenmesi amacıyla somut olayda elde ettiği delilin hukuka aykırı yöntemlerle elde 
edildiğinden söz edilemeyeceği gibi, ayrıca keyfi aramalarla ilgili olarak mağdurun 5237 sayılı 
TCK'nın 120. maddesi uyarınca haksız arama nedeniyle Ģikayet hakkının da bulunduğu, bu 
nedenlerle keyfi olmamak koĢuluyla kolluğun önleyici hizmetler kapsamında yaptığı kaba üst 
araması ve benzeri Ģekildeki aramalar neticesinde elde ettiği delil hükme esas alınarak sanık 
hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı 
olduğu anlaĢılmakla, Sonuç ve istem: Yukarıda açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak 
verilen kararın bozulmasına karar verilmesi, kamu adına arz ve talep olunur. ġeklindeki istinaf 
baĢvuru dilekçesi sanığın yurt dıĢındaki adresine adreste bulunmaması sebebiyle tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tebligatın ilanen 
yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren gıyapta verilen beraat kararı ve 
istinaf baĢvuru dilekçesinin 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olduğundan 
tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 2574 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 
yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 1210 
2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 
a) Ġli : Ġstanbul 
b) Ġlçesi : Kâğıthane 
c) Mahallesi : Merkez 
d) Pafta No : --- 
e) Ada No : 7027 
f) Parsel No : 4 

g) Yüzölçümü : 1.505,80 m²  
h) Satılacak Hisse Oranı : 92219/240000  
ı) Hâlihazır : ĠĢgalli 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) Ġmar Durumu : Eğitim BiliĢim Teknoloji Alanı  
l) Cinsi : Arsa 
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3 - Muhammen Bedeli : 6.596.040.- TL 

4 - Geçici Teminatı : 197.881,20 TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 10 Mayıs 2017 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilr. FuatpaĢa Cad. No: 26 Mercan/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 600.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (10 Mayıs 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı 

belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 

Fatih/ĠSTANBUL) baĢvurmaları gerekmektedir.  

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 3738/1-1 
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FABRĠKAMIZ GENELĠ REVĠZYON ĠġLERĠ T.ġ.F.A.ġ. MAL VE HĠZMET ALIMI 

YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/198260 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü ġeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız geneli revizyon iĢlerinde 47 kiĢi 

çalıĢtırılması 

b) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren, 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09/05/2017 Salı günü saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 09/05/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme 

Servisine 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 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte verilebilecektir. 

 3739/1-1 
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KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLAMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Kristal ġeker Ambalajlama 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 : 2017/186415 

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 : Ilgın ġeker Fabrikası 2017/2018 kampanya döneminde 

istihsal edilecek kristal Ģekerin 130 gün (±%20 toleranslı) 

süresince her vardiyada en az 1 adet ekip baĢı ve 20 adet 

iĢçi olmak üzere 3 vardiyada 3 Ekip baĢı 58 düz iĢçi ve 2 

Engelli iĢçi olmak üzere toplam 63 kiĢi ile (±%20 

toleranslı) süresince ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık 

polipropilen torbalara konulup, torba ağzı dikilerek ġeker 

ambarına 24 saat/gün kesintisiz verilmesi hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren Ilgın ġeker Fabrikası 2017/2018 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün). 

3 - Ġhalenin 

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

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 09/05/2017 Salı günü, saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) 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. 

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. 

 3643/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK (3 KALEM) TEKSTĠL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BAND ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0(372)259 47 94 - 259 47 77 

  Faks: 0(372)-253 12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı/Metre 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1- 24‖ Konveyör Bant (TS EN 14890) 500 

 2- 30‖ Konveyör Bant (TS EN 14890) 500 

 3- 36‖ Konveyör Bant (TS EN 14890) 500 

b) Teslim yeri : Tekstil örgülü konveyör bandların teslim yeri: ihtiyaç 

birimleri ambarlarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Tekstil örgülü Konveyör bandların teslim süresi: 90 

(doksan) takvim gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10/05/2017 ÇarĢamba - Saat 15.00 

c) Dosya no : 1712024 

d) Ġhale kayıt no : 2017/185255 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġhale Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale idari Ģartnamemizin 26. maddesinde belirtilen %3 oranında geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari Ģartnamemizin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı 

beyannamesi ile idari Ģartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif 

veremez. 

j) Ġdari Ģartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Tekstil Örgülü Konveyör Bandı için firmalar: Konveyör bantları için yapılacak deneyler 

TS 547 EN ISO 14890 standardına ve TS EN 12882 Grup 2A sınıfında belirtilen bant 

özelliklerine ve bu standartlara atıf yapılan diğer standartlara göre firma laboratuvarında 

Kurumumuz elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma laboratuvarında yapılması mümkün 

olmayan testler yine Kurumumuz elemanları nezaretinde alınan numuneler üzerinde TÜRKAK 

tarafından akredite olmuĢ bir laboratuvarda yapılacaktır. Yapılacak tüm testlerin bedeli firmaca 

karĢılanacaktır. 

Firmalar TS 547 EN ISO 14890 standardını karĢıladığına dair TÜRKAK’tan akredite 

olmuĢ bir kuruluĢ ya da laboratuvardan aldıkları belgeleri teklifle birlikte vereceklerdir. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler, ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler Ġhale Ġdari Ģartnamesinin 55. 

maddesinde belirtilmiĢtir. 

6 - Ġhale, ġartnamesinde katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve Ģartnameler 

50,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10/05/2017 ÇarĢamba saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak her bir iĢ kalemi için birim fiyat teklif 

verilebilecektir. Ġsteklilerce verilecek teklifler, teklif verilen mal kaleminin miktar olarak 

tamamını kapsayacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 3564/1-1 
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BASINÇLI HAVALI SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı  :  Basınçlı havalı su pompası 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/184311 

Dosya no  : 1721469 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2  

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)    Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Basınçlı havalı su pompası (2 Kalem 23 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK ilgili Müessese ambarları. / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 10.05.2017 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

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

belirtilen ATEX Sertifikası (AB Uygunluk Beyanı + Akredite KuruluĢ Belgesi)  

4.2.2 - Teknik Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek 

cevaplandırılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.05.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 3566/1-1 
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DOM SU SEVĠYE GÖSTERGESĠ ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ  

ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/196781 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Elbistan ġeker Fabrikasında mevcut buhar kazanlarında 

kullanılmak üzere, detayları teknik Ģartnamede yazılı 

muhtelif özelliklerde 2 kalemde toplam 4 adet Dom Su 

Seviye Göstergesi satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Dom Su Seviye Göstergeleri tek parti halinde ihtiyaç 

sahibi Elbistan ġeker Fabrikası Malzeme Ambarına teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat) 

b) Son Teklif verme (ihale) 

    tarihi ve saati : 11 Mayıs 2017 PerĢembe günü, saat 11:00 

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No: 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 25,00 (Y.YirmibeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 11.05.2017 PerĢembe günü, saat 11:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3668/1-1 
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ġEKER SANTRĠFÜJ SÜZGEÇLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/195312 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01  

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : - 100 adet FZ 650 tipi Kristal ġeker için Santrifüj Süzgeci 

(800x3900x0,65, Ø 0,60 mm.), 

  - 100 takım K1100 tipi Son ġeker için Santrifüj Süzgeci 

(Süzme Yüzeyi: %6,5), 

  - 100 takım K1100 tipi Orta ġeker için Santrifüj Süzgeci 

(Süzme Yüzeyi: %9-10) 

  satın alınacaktır.  

b) Teslim yeri : Yurtiçi teslimde Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı, 

YurtdıĢı teslimde CPT Ankara 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat)  

b) Son teklif verme (ihale)  

    tarihi ve saati : 18 Mayıs 2017 PerĢembe günü, saat 14:00 

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No: 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 75,00 (Y.YetmiĢbeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 18.05.2017 PerĢembe günü, saat 14:00’a kadar MithatpaĢa Cad. No: 14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3669/1-1 
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FĠLTRE PRES PLAKALARI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ 

ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/195198 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01  

c) Elektronik posta adresi : -  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Putsch marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres filtrelerde 

kullanılmak üzere; 10 adet BaĢ Plaka, 150 adet Membran 

Plaka ve 90 adet Basınç Plaka olmak üzere toplam 250 

adet Filtre Pres Plakası Alımı  

b) Teslim yeri : Yurtiçi teslimde Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı; 

YurtdıĢı teslimde CPT Ankara. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat)  

b) Son teklif verme (ihale)  

    tarihi ve saati : 16 Mayıs 2017 Salı günü, saat 11:00  

4 - Ġhale; ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No: 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 16.05.2017 Salı günü, saat 11:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3670/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 25 Nisan 2017 – Sayı : 30048 

 

KULE DĠFÜZYONU TABAN SÜZGEÇLERĠ ALIMI ĠġĠ  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/195652 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Ø 4200 mm. Kule Difüzyonu için 33 Dilim (1tk=16 dilim) 

Taban Süzgeci, 

  Ø 5500 mm. Kule Difüzyonu için 34 Dilim (1tk=20 dilim) 

Taban Süzgeci, 

  satın alınacaktır.  

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat)  

b) Ġhale tarihi ve saati : 5 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 11:00 

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No: 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL.75,- (YetmiĢbeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 05.05.2017 Cuma günü, saat 11:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3671/1-1 
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GIDA KOLĠSĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere üç ay süreli ―Birim Fiyatına Göre Gıda 

Kolisi Alımı‖ sözleĢmesi yapılmak üzere, Ġdari ġartnamesine göre ―ilanen kapalı zarfla teklif 

toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık‖ yapılmak suretiyle ihale yapılacaktır. 

2 - Firmalar, 35.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmaların tekliflerini en geç 18.05.2017 günü saat 09.00'a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 YeniĢehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak 

Servisine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

4 - Ġhale Zarfları 18.05.2017 saat 14.30'da açılacaktır. 

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 3737/1-1 

————— 
KAN IġINLAMA CĠHAZI ALIMI ĠHALESĠ ĠPTAL EDĠLMĠġTĠR 

19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 12.05.2017 tarih saat 

14:00’da yapılacağı duyurulan ―Kan IĢınlama Cihazı Alımı‖ ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurulları 

tarafından iptal edilmiĢtir. 3735/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2016 yılı kâr payı olarak 86 numaralı kupon 

karĢılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

Kâr payı, 25 Nisan 2017 tarihinden itibaren Bankamız ġubelerinin bulunduğu yerlerde 

ġubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.ġ. ġubeleri 

tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 86 numaralı kupon bedelleri 25 Nisan 2022 

tarihi mesai saati bitiminde zaman aĢımına uğrayacaktır. 

Sayın pay sahiplerimize duyurulur. 3783/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kalem Vakfı. 

VAKFEDENLER: Musa ġAHĠN, Sebahat ġAHĠN, Ahmet BAġBEY. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ANKARA. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/04/2017 tarih ve E: 2017/72, K: 2017/124 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurtiçi ve yurtdıĢında sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaĢma ve 

dayanıĢma Ģuurunu geliĢtirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve 

hizmet etmek ve senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Solfasol Mahallesi, 90065 ada, 1 

parsel, 7849/26209000 arsa paylı, T8B-8 Blok, 5. kat, 31 nolu bağımsız bölüm. 

YÖNETĠM KURULU: Musa ġAHĠN, Sebahat ġAHĠN, Ahmet BAġBEY. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları kurulmuĢ tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması 

ve devam ettirilmesi koĢulları ile Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3745/1-1 
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Milli Eğitim 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. 

 3746/1-1 
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Milli Eğitim 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. 

 3747/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/408940 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ÇĠVRĠL ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe DENĠZLĠ / ÇĠVRĠL 

Adresi 

ÇATLAR MAHALLESĠ 30 

AĞUSTOS CADDESĠ NO: 24 

ÇĠVRĠL / DENĠZLĠ 

Tel-Faks 0 (258) 713 120 60 - 0 (258) 713 17 96 

Posta Kodu 20600 E-Mail 141235@meb.k12.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HASAN KORKMAZ  

Adresi 
ÇAPAK MAHALLESĠ NO: 13 

ÇĠVRĠL DENĠZLĠ 
 

T.C. Kimlik No. 21886704646  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ÇĠVRĠL ġOFÖRLER VE 

OTOMOBĠLCĠLER ESNAF 

ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3755/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/381892 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
LÜLEBURGAZ ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe KIRKLARELĠ/LÜLEBURGAZ 

Adresi 

ĠSTĠKLAL MAHALLESĠ 

RUMELĠ CADDESĠ NO: 15 

HÜKÜMET KONAĞI 

LÜLEBURGAZ / KIRKLARELĠ 

Tel-Faks 0 (288) 412 10 86-0 (288) 417 56 88 

Posta Kodu 39750 E-Mail luleburgaz39@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

KALKAN TUR TURĠZM 

TAġIMACILIK EMLAK 

ĠNġAAT GIDA TARIM 

HAYVANCILIK SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

GÖZDE KALKAN 

Adresi 

CUMHURĠYET MAH. 

KIRIKKÖY KÖYÜ ġEHĠT ER 

BEYTULLAH ÖZCAN 

CADDESĠ NO: 56 

LÜLEBURGAZ 

CUMHURĠYET MAH. KIRIKKÖY 

KÖYÜ ġEHĠT ER BEYTULLAH 

ÖZCAN CADDESĠ NO: 56 

LÜLEBURGAZ 

T.C. Kimlik No.  44287550162 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4920271994  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

LÜLEBURGAZ SANAYĠ VE 

TĠCARET ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6237  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3756/1-1 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3753/1-1 
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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. 

 3757/1-1 
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Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler San. ve Tic. 

Anonim Şirketinden:  

 
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. 

 3752/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 3726/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 3725/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.04.325 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 4742 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Dinar Ġlçesi, Pınarlı Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Katırcı 

Höyüğü tümülüsü’nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine 

iliĢkin EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 

tarihli raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro 

Müdürlüğü Dinar Kadastro Müdürlüğü) 20.07.2016 tarih, 94713656-170.03.01-E-1615739 sayılı 

yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 27.07.2016 tarih, 

20913469-101.29.02-E.426028 sayılı yazısı, 15.12.2016 tarih, 11331 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Dinar Ġlçesi, Pınarlı Köyü sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 

sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 

―Katırcı Höyüğü Tümülüsü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 

tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak 

belirlenmesine, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına, sit 

sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir 

fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.03.62 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 4751 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Dazkırı Ġlçesi, Yukarıyenice Köyü’nde tespit edilen Kayaüstü II 

Tümülüsü’nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 16.08.2016 tarih, 16586271-

168/3319 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının(Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 11.11.2016 tarih, 20913469-101.29.02-

E.438279 sayılı yazısı, 15.12.2016 tarih, 11347 sayılı dosya inceleme raporu okundu, sit 

sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Dazkırı Ġlçesi, Yukarıyenice Köyü’nde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Kayaüstü 

II Tümülüsü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi ve 

sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 

 



25 Nisan 2017 – Sayı : 30048 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 
 3583/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.12.52 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 4729 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Ovacık Köyü’nde tespit edilen Çatalhöyük I ve II 

Tümülüsü’nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 04.08.2016 tarih, 16586271-

165/3172 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının(Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 10.11.2016 tarih, 20913469-101.29.02-

E.438045 sayılı yazısı, 15.12.2016 tarih, 11327 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı 

sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Ovacık Köyü’nde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 

―Çatalhöyük I ve II Tümülüsü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, 

hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral 

paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nın ilgili 

hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

koĢulları olarak belirlenmesine, alanda yer alan izinsiz müdahaleye iliĢkin Afyonkarahisar 

Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 19.04.2016 tarih, 16586271-156.01/1660 sayılı 

yazısı ile suç duyurusunda bulunulduğundan tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek 

olmadığına, alanda yer alan kaçak kazı çukurlarının ilgili adli makamların uygun görüĢü alınarak 

Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili idarece kapatılmasına, alanda madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.00.1000.38 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2129 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi’nde III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı içerisinde bulunan 1414 ada 1 parselin sit derecesinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak değiĢtirilmesine yönelik KahramanmaraĢ Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

11.01.2017 tarih ve 160 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 5729 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi 1414 ada 1 parselin Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 5729 

sayılı kararıyla Germanica Antik Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alan 

içerisinde maliklerince talep edilen sondaj kazısı talebi doğrultusunda müzesince yapılan sondaj 

çalıĢması sırasında ortaya çıkan arkeolojik verilerden dolayı ekli haritada sınırları belirtilen söz 

konusu parselin III. Derece Arkeolojik Sit derecesinin, I. Derece Arkeolojik Site 

dönüĢtürülmesinin uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.03.1000.41 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2130 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, KöprübaĢı Mahallesinde bulunan tümülüsün tesciline 

yönelik Ulvan ATALAR’ın 1684, Mehmet ARKALI’nın 350807 sayılı BĠMER BaĢvuruları, 

KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 23.03.2016 tarih ve E.3547 sayılı yazısı, 

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2016 tarihli raporu, 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 06.06.2016 tarih ve E.10490 sayılı görüĢ yazısı, 

KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 3972 sayılı yazısı 

okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, KöprübaĢı Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 

6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ‖I.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile 

birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları 

hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu tümülüsün kaçakçılarca kısmen tahrip edildiği 

anlaĢıldığından ve ortaya çıkan mezar yapısından bölgeye özgün mimari ve kültürü olduğu 

anlaĢılan tümülüslerin mimari ve kültürel kimliğinin tespiti acısından Müzesince gerekli bilimsel 

tespit-belgeleme çalıĢmalarının yapıldıktan sonra kendi malzemesiyle kapatılmasına, bu tür 

tahribatların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına ve çevredeki 

muhtemel benzer yapıların tespiti için alan araĢtırması yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.01.96 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2135 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, AfĢin Ġlçesi, Türksevin Mahallesinde bulunan kilise kalıntısının 

tesciline yönelik KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.09.2016 tarih ve 3905 

sayılı yazısı ve eki rapor, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

12.12.2016 tarih ve E.441902 sayılı yazısı, AfĢin Belediye BaĢkanlığının 01.12.2016 tarih ve 

E.3143 sayılı okundu,  konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, AfĢin Ġlçesi, Türksevin Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen kilise kalıntısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ niteliği 

taĢıdığından aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, yapının 660 

sayılı ilke kararı gereği grubunun ―1. Grup‖ olarak belirlenmesine, koruma alanına iliĢkin 

kararımız eki harita ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.03.1000.36 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2136 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, AfĢin Ġlçesi, Büyüksevin Mahallesi, Kızılkaya Mezraasında bulunan 

arkeolojik alanın tesciline yönelik KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

06.12.2016 tarih ve 4931 sayılı yazısı ve eki rapor, KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığının 07.02.2017 tarih ve E.2450 sayılı yazısı, AfĢin Belediye BaĢkanlığının 23.01.2017 

tarih ve E.171 sayılı yazısı, Mader ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 14.02.2017 tarih ve E.405563 

sayılı yazısı okundu,  konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, AfĢin Ġlçesi, Büyüksevin Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen kaçak kazı yapıldığı ve bu sebeple yasal iĢlemlerin baĢladığı arkeolojik 

alanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında 

değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ‖I. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ 

olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit fiĢinin 

uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma 

KoĢulları olarak 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.03.1000.36 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2137 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, AfĢin Ġlçesi, AfĢinbey Mahallesinde bulunan tümülüslerin tesciline 

yönelik KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 3963 sayılı 

yazısı ve eki rapor, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

12.12.2016 tarih ve E.441904 sayılı yazısı, AfĢin Belediye BaĢkanlığının 01.12.2016 tarih ve 

E.3144 sayılı yazısı okundu,  konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, AfĢin Ġlçesi, AfĢinbey Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen kaçak kazı yapıldığı ve bununla ilgili yasal iĢlem baĢlatıldığı anlaĢılan 8 

ayrı tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi 

kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ‖I.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit 

fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli 

olduğuna, söz konusu tümülüsün kaçakçılarca kısmen tahrip edildiği anlaĢıldığından ve ortaya 

çıkan mezar yapısından bölgeye özgün mimari ve kültürü olduğu anlaĢılan tümülüslerin mimari 

ve kültürel kimliğinin tespiti acısından Müzesince gerekli bilimsel tespit-belgeleme çalıĢmalarının 

yapıldıktan sonra kendi malzemesiyle kapatılmasına, bu tür tahribatların önlenmesi için gerekli 

güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına ve çevredeki muhtemel benzer yapıların tespiti 

için alan araĢtırması yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.02.1000.11 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2138 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Andırın Ġlçesi, Altınboğa Mahallesinde bulunan arkeolojik alanın 

tesciline yönelik KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.09.2016 tarih ve 3904 

sayılı yazısı ve eki rapor, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

12.12.2016 tarih ve E.441905 sayılı yazısı, KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 

07.12.2016 tarih ve E.22038 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Andırın Ġlçesi, Altınboğa Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen arkeolojik alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ‖I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe 

koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları 

hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu arkeolojik alanda kaçakçılarca açıldığı anlaĢılan kaçak 

kazı çukurlarının Müzesince gerekli bilimsel tespit-belgeleme çalıĢmalarının yapıldıktan sonra 

kendi malzemesiyle kapatılmasına, bu tür tahribatların önlenmesi için gerekli güvenlik 

tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 27.06.43 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017 - 41 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017 - 2142 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, Yavuzeli Ġlçesi, Üçgöl Mahallesi sınırları içinde 122 ada 15 parselde yer 

alan kaya mezarının tesciline iliĢkin Gaziantep Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2016 

tarih ve 4173 sayılı yazısı ve eki rapor, Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Daire 

BaĢkanlığının 16/03/2017 tarih ve 6297 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Yavuzeli Ġlçesi, Üçgöl Mahallesi sınırları içinde yer alan, kararımız eki 

koordinatlı haritada belirtilen alanda bulunan 2 adet Üçgöl Kaya Mezarının 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. Maddesi 

gereğince TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmesine, Grubunun I. Grup olarak 

belirlenmesine, Anıt FiĢi ve Kurul Uzmanlarınca belirlenen koruma alanı ve köĢe koordinatlarının 

uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 27.08.1000.52 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 142 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 2172 GAZĠANTEP 

Gaziantep BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 13.01.2017 tarih ve 1258 sayılı yazısı 

gereği yapılan incelemede; Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, Yalangoz Mahallesi, 182 parselde 

taĢınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle tescil talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının 

01/02/2107 tarihli raporu, ġehitkamil Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 28/02/2017 

Tarih ve E.5581 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġehitkâmil Ġlçesi, Yalangoz Mahallesinde yer alan, kararımız eki 

koordinatlı haritada belirtilen alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 

6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, 

aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca Gaziantep Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca Yalangoz Geç Antik Dönem Askeri Yapısına ait temel izleri olarak 

düĢünülen bölgenin arkeolojik rezerv alanı olarak III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna 

(OLUMLU), Alanda III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları olarak 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının hazırlanarak Kurulumuza 

iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.93 

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2016 -147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.12.2016 - 5831 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçe merkezinin 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonunun 

Denizli BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/02/2016 tarih ve 235 sayılı kararıyla uygun 

bulunduğu belirtilerek konuya iliĢkin Koruma Bölge Kurulu görüĢünün bildirilmesinin talep 

edildiği Denizli BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 

02.03.2016 tarih ve 4625 sayılı yazısı, planlama sınırları içerisinde kalan ve kültür varlığı özelliği 

gösteren taĢınmazların tescilinin uygun bulunduğu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 12/08/2016 tarih ve 5316 sayılı kararı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14/12/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve 

konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Pınaryazı Mahallesinde bulunan ve tapunun 2071 parsel, 

Yukarı Mahallesinde bulunan ve tapunun 171 ada, 3 parsel, 90 ada, 22 parsel, 88 ada, 7 parsel, 77 

ada, 1 parsel, 72 ada, 2 parsel, 96 ada, 11 parsel, 119 ada, 33 parsel, 50 ada, 7 parsel, 60 ada, 44 

parsel numarasında kayıtlı yapıların koruma alanı sınırlarının kararımız eki haritalarda 

gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna, koruma alanı sınırları içerisinde yapılacak her türlü 

uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.05.135 

Toplantı Tarihi ve No : 06.04.2017- 154 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.04.2017- 6274 AYDIN 

Aydın Ġli, Koçarlı Ġlçesi, Boydere KÖK-Yağcıdere KÖK ve Çevre Ġrt. ENH iliĢkin 

yenileme ve yeni tesis edilecek olan Enerji Nakil Hattı yapımı talebi kapsamında;  Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler 

sırasında tespiti yapılan arkeolojik yerleĢim ve kaya mezarının bulunduğu sahanın; 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiği gerekçesiyle hazırlanan sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde 

sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan 31.03.2017 tarihli raporu ile Kurulumuzun 15.12.2016 tarih ve 2446 

sayılı kararı okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Aydın Ġli, Koçarlı Ġlçesi, Yağcıdere Mahallesi sınırlarında yer alan ve Arkeolojik 

YerleĢim alanıyla birlikte içerisinde Kaya Mezarının da bulunduğu sahanın;  2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ 

özelliği gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli 

harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle Yağcıdere I. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları 

içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.11.267 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017- 149 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2017- 6015 AYDIN 

Denizli Ġli, Merkezefendi Ġlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08/09/2004 tarih ve 93 sayılı kararı ile tescil edilen ve 

aynı kararla koruma alanı belirlenen sur duvarlarının II. Derece Arkeolojik Sit ve iç bölümlerinin 

III. Derece Arkeolojik Sit olacak Ģekilde hazırlanacak haritanın iletilmesinin talep edildiği Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2016 tarih ve 5881 sayılı kararı ve ekleri ile 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13/01/2017 

tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler 

ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Merkezefendi Ġlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08/09/2004 tarih ve 93 sayılı kararı ile tescil edilen sur 

duvarlarının II. derece, sur duvarlarının çevresi ve içinin III. Derece Arkeolojik Sit olacak Ģekilde 

hazırlanan kararımız eki tescil haritasının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde yapılacak her 

türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/10019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar

2017/10028 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği
— Dicle Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Görsel-İşitsel Yapımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-42 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-43 Sayılı

Kararı

İLKE KARARLARI
— Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 675/1)
— Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının

Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke
Kararı (No: 675/2)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI
— Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


