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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TCDD TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL 

VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE 
USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak,

serbest rekabet yoluyla ve en uygun fiyatla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün ya-
rarını göz önünde bulundurmak suretiyle, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi limitleri dâhilinde ve istisnaya tabi tutulan
her türlü mal veya hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) TCDD Taşımacılık A.Ş. Kira Yönergesi ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Sigorta Yöner-
gesi hükümleri ile 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde be-
lirtilen tutarı aşan mal ve hizmet alımları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Esas Sözleşmesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
b) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduğu

ortak girişimleri,
c) Belli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif

verebildiği usulü,
ç) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İdarenin yararı için kullanan,

danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, İdareden
danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini
veren hizmet sunucularını,

d) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından
davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği
usulü,

e) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, araştırma ve geliştirme, muhasebe,
piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama
ve dağıtım, host ve hosteslik, taşıyıcılık, gişe hizmetleri, konaklama, toplantı, organizasyon,
sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar
sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların ki-
ralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

f) Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren veya hizmet alımının yapıldığı
gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimi,

g) İdare: TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
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ğ) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımı işlerinin istek-
liler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını mü-
teakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

h) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde isteklilere talimatları
da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayan teknik şartnameler,
sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

ı) İhale komisyonu: İhale yetkilisince biri başkan olmak üzere ikisinin ihale konusu işin
uzmanı olmak şartıyla muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kuru-
lacak en az beş kişi olmak üzere ve toplamda tek sayı olacak şekilde oluşturulan komisyonu, 

i) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İstekli: Mal veya hizmet alımları için teklif veren tedarikçiyi,
k) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik

dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
l) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
m) Ortak girişim: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek mal veya hizmet alım-

larına teklif vermek için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma
ile oluşturdukları iş ortaklığını,

n) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale
konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle
görüştüğü usulü,

o) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,
ö) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları için İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı

anlaşmayı,
p) Talepçi ünite: İhale konusu işi talep eden İdare bünyesinde yer alan bütün birimleri,
r) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren veya mal alımının yapıldığı gerçek veya

tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimi,
s) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale ve alımlarda isteklinin İdareye sunduğu

fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
ş) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak

katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde
gösterilen maliyeti,

t) Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

u) Yönetim Kurulu: TCDD Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulunu,
ü) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi veya doğrudan alım

yöntemiyle kendisine sipariş verilen tedarikçiyi,
v) YHT: Yüksek Hızlı Treni,
y) Zeyilname: İhale dokümanı değişiklik belgesini,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde İdare; saydamlığı, rekabeti,

eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve za-
manında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak süreklilik arz eden mal
ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
İhale Komisyonu, Yetkiler, İhale İşlem Dosyası, Yaklaşık Maliyet

İhale komisyonu
MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi, ihale komisyonunu biri başkan olmak üzere, ikisinin

ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin
katılımıyla kurulacak en az beş kişi olmak üzere ve toplamda tek sayı olacak şekilde oluşturur.
Yedek üyeleri de dâhil olmak üzere görevlendirir. Başka adlar altında komisyonlar oluşturul-
maksızın ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler, ihale komisyonu tarafından yapılır. Bu şe-
kilde kurulacak ihale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:

a) Satın Alma Dairesi İhale Komisyonu,
b) Araç Bakım Dairesi İhale Komisyonu,
c)Yolcu Taşımacılığı Dairesi İhale Komisyonu,
ç) Lojistik Dairesi İhale Komisyonu,
d) Servis Müdürlükleri İhale Komisyonları,
e) Fabrika Müdürlükleri İhale Komisyonları,
f) Marmaray ve YHT İşletme Müdürlükleri İhale Komisyonları,
g) Gerekli ve zorunlu görülen işlerde, kuruluş şekli ve yetkileri belirtilmek suretiyle,

bu fıkradaki esaslar doğrultusunda Genel Müdürlükçe kurulacak olan ihale komisyonları.
(2) TCDD Taşımacılık A.Ş.nin 6 ncı maddedeki yetki limitleri dışındaki ihale komis-

yonları ve uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve fi-
nansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet
alımlarına ait ihale komisyonları ile aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olan bir arada
ihale edilmesi gereken mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ait ihale komisyonları, gö-
revleri belirlenerek birinci fıkradaki esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulunca veya Yönetim
Kurulunca yetki devri kaydı ile Genel Müdür tarafından kurulur. 

(3) İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden
komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dos-
yasının birer örneği, ihale komisyonu üyelerine verilir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.
Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve
üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini ko-
misyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve dü-
zenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belir-
tilerek imzalanır.

Yetkiler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde,
a) Yönetim Kurulu bütün ihale komisyonlarına,
b) Genel Müdür ile Satın Alma Dairesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı

5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen komisyonlar dışındaki bütün ihale komisyonlarına,
c) Satın Alma Dairesi Başkanı 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen

komisyonlar dışındaki bütün ihale komisyonlarına,
ç) Yukarıda belirtilen ihale komisyonları ile 5 inci maddenin birinci fıkrası gereğince

kurulacak komisyonların bulunduğu ünite başkanları kendi ihale komisyonlarına, 
her yıl İdare bütçesinde belirlenen parasal tutarlara kadar ihale izni vermeye, kararları

onaylamaya ve sözleşme yapma izni vermeye veya sözleşme imzalamaya yetkilidir.
(2) Verilen yetkiye ait karar tasdiki ve değişiklik sadece yetki veren ihale yetkilisince

yapılır.
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İhale işlem dosyası
MADDE 7 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale do-
kümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Yaklaşık maliyet
MADDE 8 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce İdarece her türlü

fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir
ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik
ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere
açıklanmaz.

(2) Yaklaşık maliyet hesabında, resmi mercilerce ilan edilen birim fiyatlar, meslek oda-
ları ve benzeri kuruluşlar tarafından tespit edilen fiyatlar, İdarenin kendi alımlarının güncel-
lenmesinden elde edilen fiyatlar, piyasada ihale konusu malı veya hizmeti üreten veya pazar-
layan gerçek veya tüzel kişilerden proforma fatura almak suretiyle yapılacak piyasa araştırması
gibi hususlar esas alınarak KDV hariç olarak hesaplanır. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin
süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

(3) Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale
süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(4) İdare, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle ikin-
ci fıkra çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini veya birkaçını kullanmak suretiyle yaklaşık
maliyeti hesaplar.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 9 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler iste-
nebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-

çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif

vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş

yıl içinde, kamu veya özel sektörde İdarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetle-
diği, İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3) Teknolojik ürün deneyim belgesi,
4) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve

kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
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5) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sa-
yıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

6) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik per-
sonelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

7) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

8) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili
teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

9) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar,

10) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları,
11) Yerli malı belgesi.
(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangile-

rinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında belirtilir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 10 – (1) Aşağıda sayılan kişi veya kuruluşlar doğrudan, dolaylı veya alt yük-

lenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İdare tarafından açılan ihalelere ka-
tılamazlar:

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli ola-
rak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya ör-
gütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet
verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile ihale

konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onayla-
makla görevli olanlar,

ç) (b) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci de-
receye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

d) (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim ku-
rullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler İdare
ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal
edilir.
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Şartnameler
MADDE 11 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten

idari ve teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının
özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onay-
lanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre başka İdarelerden sağ-
lanacak personel ile kurulacak komisyon veya hizmet alımı yoluyla ihale yöntemiyle hazırlat-
tırılabilir.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir
parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler verimliliği ve fonk-
siyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün is-
tekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmak zorundadır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygun-
luğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanım-
lamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve
belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal
ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model
belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamenin İdare tarafından hazırlanması esastır. Ancak alınacak malın
özelliğinin gerektirdiği hallerde İhale yetkilisi veya usulüne göre yetki devri yapılmış amirin
onaylaması kaydıyla Teknik Şartname Kanuna uygun olarak danışmanlık sunucularına hazır-
lattırılabilir.

(5) İhale konusu mal veya hizmet alımlarına ilişkin idari ve teknik şartnameler ve bu
şartnamelerin ekleri; daire başkanlıkları, bölge koordinatörlükleri, servis müdürlükleri, Ankara
Demiryol Fabrikası Müdürlüğü, loko bakım atölye müdürlükleri, vagon bakım müdürlükleri,
lojistik müdürlükleri, depo müdürlükleri, depo şeflikleri, yolcu hizmetleri müdürlükleri ve
diğer ünitelerce en az üç uzmandan oluşan bir heyet tarafından hazırlanır; ünitedeki hiyerarşik
amirlerce merkezde uzman, şube müdürü, başkan yardımcısı; taşrada; memur, şef, müdür yar-
dımcısı tarafından imza ya da paraflandıktan sonra, ilgili ünite amiri tarafından da değerlendi-
rilip onaylanarak yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu prosedür ve usul uygulanır.

(6) İdari şartnameler, merkezde satın alma işlerinden sorumlu daire başkanlığı, taşrada
ise mal veya hizmet alımını talep eden ünitelerce hazırlanır. 

İhale ilân süreleri ve kuralları
MADDE 12 – (1) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanı-

mak suretiyle;
a) Sadece yerli isteklilere açık olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden

en az 20 gün önce Resmî Gazete’de veya mahalli gazetede,
b) Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale ta-

rihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de,
en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
(2) İhtiyacın durumuna göre (a) bendindeki süre 10 güne kadar, (b) bendindeki süre de

20 güne kadar indirilebilir.
(3) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre iha-

leleri uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem
ağı veya elektronik haberleşme veya İdarenin resmi internet sitesi yolu ile de ayrıca ilân ede-
bilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine 12 gün
eklenir.
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İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 13 – (1) İdare gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde

ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun
tespit edildiği hallerde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilir. Bu durumda, iptal nedeni be-
lirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya
kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi
halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere
iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.

(2) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulanacak İhale Usulleri, İhale Süreci

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 14 – (1) İdare tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde

aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü.
Açık ihale usulü
MADDE 15 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İhale-

lerde açık ihale usulünün uygulanması esastır.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 16 – (1) İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi ne-

deniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi, belli istekliler
arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.

(2) Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlilikleri İdare tarafından
bilinen en az üç istekliden, ilan yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilmesi suretiyle teklif alı-
narak, değerlendirilmesi yapılır.

(3) Bununla beraber; bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli gö-
rüldüğü takdirde, ilan edilerek istekliler bir ön yeterlik değerlendirmesine tabi tutulabilir.

Pazarlık usulü
MADDE 17 – (1) Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hallerden

en az birinin bulunması zorunludur:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması veya sonuç alınamaması,
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

olayların veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine
ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması,

ç) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması,

d) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık
olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,  
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e) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi,

f) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
(2) Pazarlık yönteminde istekli/istekliler ilan yapılmaksızın davet edilir. İstenilen bel-

gelerin tamam olması ve isteklinin ihale dokümanının okunup kabul edildiğine dair imzalarının
alınmasını müteakip teknik konular ve fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan temin
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi,
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması,

ç) Her yıl İdare bütçesinde belirtilen tutarı aşmayan ihtiyaçları,
d) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda,

Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukat-
lardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

(2) İhale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendiri-
lecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Mal veya hizmetin niteliğine göre ihtiyaç olması halinde, ihtiyaca uygun bir söz-
leşme düzenlenebilir.

(4) Mal veya hizmetin niteliğine göre işletmecilik faaliyet alanına giren ve tarife ücret-
leri kapsamında yapılması gereken faaliyetler için yüksek maliyetler gerektiren ve uzun süre
isteyen yatırım hususlarında üçüncü şahısların yatırım harcaması yapmak suretiyle uzun süreli
sözleşme teklifleri değerlendirilerek Genel Müdürlük onayı ile özel sözleşmeler düzenlene-
bilir.

İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması
MADDE 19 – (1) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara

bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu
kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklık-
ların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğ-
rudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluş-
larca yalnızca protokol düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 20 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.

İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,
c) Uygulanacak ihale usulü,
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ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,
f) Teklif edilen bedelin en az % 3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek oranda

geçici teminat verileceği,
g) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735

sayılı Kanunlara tâbi olmadığı.
Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 21 – (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer ve-

rilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,
c) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,
ç) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,
d) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,
e) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sa-

yılı Kanunlara tâbi olmadığı.
İlânın uygun olmaması
MADDE 22 – (1) 12, 20 ve 21 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar,

bu maddelere uygun hale getirilmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.
İhalenin içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 23 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zo-
runludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
ç) İsteklilere talimatlar,
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı ile alternatif teklif verilip verilemeyeceği,
ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil

olacağı,
h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve

esaslar,
ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken

usul ve esaslar,
i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı,
j) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sa-

yılı Kanunlara tâbi olmadığı,
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
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l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,
m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,
n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar,
o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği,
ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
s) Anlaşmazlıkların çözümü.
İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi
MADDE 24 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak,

ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.
Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tara-
fından tespit edilir.

İlan veya teklif istenildikten sonra ilan ve ihale dokümanında değişiklik veya
açıklama yapılması

MADDE 25 – (1) İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartname-
lerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olduğu hallerde, son durum gerekirse yeniden
ilan edilir ve şartname alanlara, teklif istenenlere ve ilgililere mutlaka yazılı olarak bildirilir
ve icap ediyorsa yeterli süre verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin dili, geçerli para birimi, hazırlanması ve sunulması
MADDE 26 – (1) Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe

olmak zorundadır. Başka bir dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından tercüme
edilerek ve noter tarafından onaylanarak Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte belgelerin sunuluş
şekline uygun olarak verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yo-
rumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

(2) Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur. Ancak, ihale onay belgesinde
belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir. İhale dokümanında başka
para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi,
teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru
veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

(3) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı ola-
rak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mek-
tupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup
kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak
açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad,
soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulun-
ması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dokümanında
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belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra
verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç,
herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak is-
tenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak İdareye sunulur.

Geçici teminat
MADDE 27 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3' ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 28 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Teklifteki para cinsinden nakit,
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler

yerine düzenlenen belgeler.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların
veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul
edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat sözleşme imzalandıktan hemen
sonra iade edilir. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade
edilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne su-
retle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka teminat mektupları
MADDE 29 – (1) Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Kesin teminat mektup-

larının süresi sözleşmenin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir. İlgili
mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 30 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye

verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komis-
yonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına uygun ol-
mayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
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(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları
açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada;
hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif mektubu ile geçici

teminatı usulüne uygun olmadığı 30 uncu maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek
nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği
bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin ta-
mamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin,
teklif ekinde yer alan belgelerinin ihale dokümanına uygun ve eksiksiz olduğu durumlarda,
ihale komisyonunca belge tamamlama süreci sonunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
değişmeyeceği gerekçesiyle diğer isteklilerden bilgi ve belge tamamlatma yoluna gidilmeye-
bilir. 

(2) Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan teklif-
lerin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme
kapasitelerini belirleyen kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun
olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bı-
rakılır. Bunu müteakip isteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar
ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli
düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini beş iş gününü geçmeyecek şekilde İdarece belirlenecek
süre içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin yapacağı bildirim elden ya da faks
yoluyla da yapılabilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini bildirmesi veya bu süre
içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Geçici teminatı
irat kaydedilir. 

(3) İhalelere yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin
düzenleme yapılabilir ve tüm ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına
kadar fiyat avantajı sağlanabilir. İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı
teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir. Yerli malını teklif edenler lehine fiyat
avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üze-
rinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın ek-
lenmesi suretiyle uygulanır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da
dikkate alınarak belirleneceği ihalede, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlen-
dirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dı-
şındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri
üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.
Teklif edilen malın yerli malı olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara uygun
olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

(4) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ihale dokümanında belirtilen fiyat dışı un-
surlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği iha-
lelerde fiyat dışı unsurların neler olabileceği ihale dokümanında belirtilir.
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(5) En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren istekli tespit edilir. Bu istekli ile teklif fiyatı üzerinde son görüşmeler ya-
pıldıktan sonra ihale bu istekli üzerinde bırakılır. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirle-
yerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları,
teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale
yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 30 gün içinde
ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onay-
lanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale sonucu üzerinde ihale
kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine iadeli taahhütlü mektupla postalanmak veya imzası
alınmak suretiyle bildirilir.

(6) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir du-
rumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan,

c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olan,
ç) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla

hüküm giyen,
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek

ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen,
e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faali-

yetten men edilmiş olan,
f) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte

belge verdiği tespit edilen,
g) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
ğ) 45 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
(7) Bu madde kapsamında istenen belgelerle ilgili olarak gerçeğe aykırı hususlar içeren

taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan duru-
mu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olan-
lar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Sözleşmeye davet
MADDE 32 – (1) İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde

kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak su-
retiyle İdarece tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak su-
retiyle bildirilir. Mektubun elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü mektupla
gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun
görülmesi halinde, bu süreye 12 gün ilave edilebilir.

Kesin teminat
MADDE 33 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 34 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imza-

lamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorun-
luluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Durum istekliye yazılı olarak bildirilir.
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İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 35 – (1) Sözleşmeler İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici

tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. İda-
rece uygun görülmesi halinde gerekli onay alınarak sözleşme devredilebilir. İhale dokümanında
aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir. 

(2) Ancak, garanti öngörülmeyen mal alımlarında; malın sözleşme yapma süresi içinde
teslim edilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin te-
minat alınması zorunlu değildir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki husus-

ların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) İdarenin adı ve adresi,
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,
d) Sözleşmenin bedeli ve süresi,
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği,
f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline

dâhil olacağı,
ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
h) Varsa montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hiz-

metlerine ait şartlar,
ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,
i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,
j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
k) Gecikme halinde alınacak cezalar,
l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,
m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
n) İdarenin bu sözleşmede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735

sayılı Kanunlara tâbi olmadığı,
o) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,
ö) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,
p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,
r) Anlaşmazlıkların çözümü.
Fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi
MADDE 37 – (1) Şartnamesinde belirtilmek koşuluyla, sözleşmesinde fiyat farkı ve-

rilebilmesi öngörülen durumlarda, Bakanlar Kurulu kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır.
Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile söz-
leşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının %6’sı oranında ek kesin te-
minat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hake-
dişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
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(2) Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş

artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak

mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşmelerinde %20’sine kadar sözleşme ve ihale dokümanın-

daki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dâhilinde tamamla-

namayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre

tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine

uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen

iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar/iş üzerinden kapatılır.

Mücbir sebepler
MADDE 38 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare

tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden

kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte

olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir se-

bebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde

bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında alınan mal veya hizmetlerin kabul iş-

lemleri, kamu ihale mevzuatında yer alan 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ile

19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımları

Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılır.

Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 40 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit

edildikten sonra alınmış olan kesin teminat, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin

getirildiği saptandıktan sonra, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi

halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise

tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdare ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının

kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çek-

meye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık

mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal

Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Sözleşmenin Feshi

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti
MADDE 41 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü

kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere

göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir,
b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, hakkında

43 ve 44 üncü maddelere göre işlem yapılır,
c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni

ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz
gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi
koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin
edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre
bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.

(2) Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç
haklarında, 43 ve 44 üncü maddelere göre işlem yapılır.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 42 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin

mali aciz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile bir-
likte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat
gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 43 – (1) İdare;
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oran-
da gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen
ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, 46 ncı maddede sayılan yasak fiil
veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydeder
ve sözleşmeyi feshederek hesabı genel hükümlere göre tasfiye eder.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
MADDE 44 – (1) 42 ve 43 üncü maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde

gelir kaydedilen teminatlar yüklenicinin borcuna mahsup edilemez ve İdarenin uğradığı zarar
ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
MADDE 45 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı

genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir.

ONUNCU BÖLÜM
Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 46 – (1) İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen

fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
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b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

ç) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak,

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif

vermek,

e) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,

f) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek,

g) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak,

ğ) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

taahhüdünü yerine getirmemek,

h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması

gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun ilgili

hükümleri uygulanır.

Tedarikçilerin sorumluluğu

MADDE 47 – (1) Tedarikçiler; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uy-

gun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hüküm-

lerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan

doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin et-

tirilir.

Hizmet sunucularının sorumluluğu

MADDE 48 – (1) Hizmet sunucuları; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara

uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yan-

lışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu

zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Şartnameler ve sözleşmeler

MADDE 50 – (1) Şartnameler, sözleşmeler ve standart formların gerektiğinde güncel-

lenmesi hususunda Genel Müdür veya yetkilendirdiği Genel Müdür Yardımcısı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü

yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-
ganların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DÜDAM): Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri

için gereken deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretimini, bakımını ve kullanımını
sağlamak, Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda gereken altyapı ve teknik desteği sun-
mak, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Deney hayvanlarının yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak

üretilmesini, yetiştirilmesini, bakım ve barındırılmasını sağlamak,
b) Uygulama yapacak araştırıcıların, deney hayvanı kullanım süreçlerini evrensel etik

ilkelere uygun olarak yürütmelerini sağlamak,
c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim, araştırma ve uygulama projeleri geliştir-

mek, yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak,
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ç) Deney hayvanlarının eğitim ve araştırmalarda kullanımı için uygulama laboratuvar-
ları kurmak,

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, ko-
nuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlamak ve/veya
yayımlamak,

e) Deney hayvanlarının hijyenik ortamlarda sağlıklı olarak yetiştirilmeleri için Merkeze
bağlı barınaklar açmak,

f) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan hayvan türlerinin üre-
tilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bünyesinde üretilmeyen hay-
van tür ve soylarını, yurt içi/yurt dışı yasal üreticilerden temin etmek,

g) Merkezin sahip olduğu deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşiv oluşturmak,
ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faa-
liyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Boşalan üye-

liklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye ye-

niden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

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.

Yürürlük

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

Yürütme

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

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜS VE TIBBİ BİTKİLER ÜRETİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler

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

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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) Merkez: Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite botanik bahçesinde, bitkisel biyolojik çe-

şitlilik, süs ve tıbbi bitkiler ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği

yapmak, ulusal stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye’deki bitkiler ve bitki örtüsü ile

ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve de-

ğişim koleksiyonları meydana getirmek, materyal ve personel değişimi yaparak, süs bitkile-

rinden yeni kültür varyeteleri ile tıbbi değeri olan bitki taksonlarının üretimini sağlayarak, kar-

şılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dünyadaki ve Türkiye’deki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği bo-

tanik bahçesi ile dünyadaki ve ülkedeki doğal bitkilerin, tohum, çelik, doku ve fidanlarından

oluşan örneklerin saklandığı birimlerde hizmet vermek,

b) Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak,

materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, yurt içi ve

yurt dışı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbir-

liğinde bulunmak,

c) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında

yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak,

ç) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı

ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan

her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca destek-

lenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine

getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek,

d) Merkezin ilgi alanları kapsamında eğitsel faaliyetlerde bulunmak, görgü ve bilgiyi

artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından

eleman davet etmek,

e) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müze-

sinin ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak,

f) Doğada yayılan faydalı, zararlı ve ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel

çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılması konusunda faaliyet göstermek,

g) Ülkemizdeki zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korun-

ması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

ğ) Fidan ve tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri ve diğer

ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak,

h) Ülkemizde süs bitkisi olarak kullanım potansiyeli bulunan bitki taksonlarından yeni

kültür varyeteleri, fromlar, hibritler, klonlar oluşturarak, üretimini sağlamak,

ı) Ülkemizde ve dünyada tıbbi bitki olarak kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan

bitki taksonlarının üretimini sağlamak,

i) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme

alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynak-

ların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine

eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak,

j) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara, yeni botanik bahçesi kurmada destek olmak, da-

nışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki örnekleri temininde işbirliği yapmak,
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k) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının doğal

yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hu-

susunda eğitim çalışmaları yapmak,

l) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uy-

gun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak,

m) Merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer

çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, ilgili alanda aylıklı öğretim üyeleri arasından olmak

üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görev-

lendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun

projeler ve karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmek.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine Müdür Yardımcı-

sını, Müdür Yardımcısının da olmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bı-

rakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Merkez Müdürü veya Müdür

Yardımcısı yerine yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Yönetim Ku-

rulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür Yardımcısının

görevi, Merkez Müdürünün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten Müdür Yardımcısı

tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Merkez Müdürüne yardım etmek,

b) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim

Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; tabii üye durumundaki Merkez Müdürü ve Müdür

Yardımcısı ile Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversitenin orman fakültesi orman bota-

niği, bitki materyali ve yetiştiriciliği, silvikültür anabilim dalları öğretim üyeleri arasından üç,

ziraat ve doğa bilimleri ile fen-edebiyat fakültesinin ilgili bölümlerinden iki olmak üzere Rektör

tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan

süreyi doldurmak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararları Rek-

törün onayına sunulur.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir kez toplanır ve oy

çokluğuyla karara varır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri

ve destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ay-

rıntılı kararlar almak,

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri hak-

lara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ta-

rafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TASARIM VE ÖNMODELLEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmo-

delleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve

Araştırma Merkezini (Tasarım Fabrikası),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ),
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgili bölüm ve birimlerin ortak olarak kullanacağı, hızlı prototipleme ve ürün geliş-

tirme/değerlendirme altyapısını sağlamak,
b) Üniversitelerdeki araştırmacıların ve öğrencilerin disiplinlerarası takımlar oluştura-

rak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde tasarım yapmasını ve yeni ürünler-süreçler geliş-
tirmesini sağlamak,

c) Geliştirilecek proje, özgün tasarım ve fikirlerin ürüne dönüşmesini ve ticarileşmesini
destekleyecek bir uzmanlık ve teknoloji merkezi olmak,

ç) Türkiye’deki ilişkili akademik kurumlar, araştırma kurumları ve sanayi gruplarıyla
eşgüdüm halinde ihtiyaç duyulan konularda birlikte çalışılması için işbirliği ağı oluşturmak,
sanayinin ve KOBİ’lerin prototip ve ürün geliştirme altyapısına ulaşmalarını sağlayarak yenilik
kapasitelerini artırmak ve sanayiye danışmanlık hizmeti vermek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim vermek, disiplinlerarası tasarım stüd-
yoları, çalıştaylar, seminerler, akademik kongreler düzenlemek.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Disiplinlerarası tasarım takımları oluşturarak, ürün/süreç geliştirme/değerlendirme

odaklı projeler yürütür.
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b) Öğrenci ve araştırmacıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerekli eği-
timleri ve etkinlikleri düzenler.

c) Teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarında yarışma, kongre, seminer, konferans ve
diğer bilimsel toplantılar düzenler.

ç) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yürütür; benzer ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla ortaklaşa iş yapar ve Üniversite içindeki bu konularda gerçekleştirilen faa-
liyetleri ve programları destekler.

d) Araştırma, uygulama, tasarım ve ürün geliştirme çalışmaları sonunda sağlanan bul-
guların fikri mülkiyet hakları ve ticarileştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunur.

e) Tasarım, inovasyon, ürün ve teknoloji geliştirme konularında danışmanlık yapar ve
eğitim kursları aracılığıyla sanayide farkındalık oluşturmak için destek verir.

f) Kapasite geliştirmek ve sürdürmek için gerekli altyapı, cihaz, yazılımları tedarik eder,
geliştirir ve idame eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışma yapan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine bir veya en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de
sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alan-

larıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine ola-
ğanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, tasarım, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Mer-

kezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
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b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-
mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içindeki ve yurt dı-
şındaki kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ile; 
a) Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri,
b) İstekleri halinde, kurumları tarafından görevlendirilmesi uygun bulunan konu ile

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
c) İstekleri halinde, görevlendirilmesi uygun bulunan diğer üniversitelerin ve uygulama

ve araştırma merkezlerinin temsilcileri,
ç) İstekleri halinde, endüstri kuruluşlarının temsilcileri,
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen kişilerden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
(3) Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen

kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi
olarak görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bu-

lunmak,
c) Yapılan çalışmaları değerlendirmek,
ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
Alt çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma bi-
rimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekan ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onay-
lanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

2017 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

kümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde

kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yer-

lerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin

diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2017 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2018 Yılı Kurban Hiz-

metlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esas-

ları, alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

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

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 ta-

rihli ve 2001/3214 sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine

Dair Kararı ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmet-

lerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Hayvansal atık: Kurban satış yerlerinden kaynaklanan hayvansal dışkılar ve ölü hay-

vanlar ile kesilen hayvanlardan kaynaklanan hayvansal dışkılar dahil kan, yan ürün olarak de-

ğerlendirilemeyen deri ve postları, sakatat, kelle, her türlü kemik ve tüyler, hastalıklı organlar

ve dokuları,

c) Karar: Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kurban Hizmet-

lerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararı,

ç) Komisyon: İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise

kaymakamın başkanlığında, Müftülük, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü/Top-

lum Sağlığı Merkezi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı tem-

silcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonunu,

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

kesmeyi,
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e) Kurul: Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Tür-

kiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulunu,

f) TÜRKVET: Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, işletmelerin ve

yetiştiricilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

g) Yönetmelik: Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair

Yönetmeliği,

ğ) Yönetim planı: Oluşacak kurban atığının miktarı, toplanması, taşınması, geri kaza-

nılması ve bertaraf edilmesine ilişkin hususları içeren planı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Çalışmaları

Komisyonların çalışmaları

MADDE 5 – (1) Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır:

a) Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 1/9/2017 tarihinde başlaya-

cak olan Kurban Bayramı münasebetiyle komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine getirme

noktasında gerekli tedbirleri alır.

b) Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri

ile adaklık kesim yerleri tesis edilir.

c) Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınır.

ç) Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en

aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilir.

d) Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar

yerleri kurban kesim yerine dönüştürülür.

e) Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce

tedbirler alınır.

f) Kurban satış ve kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durum-

lardan arındırılır. Ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirler alınır.

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

larını karşılayacak şekilde hazırlanır.

ğ) Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su bi-

riktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca insanların

sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.

h) Kesim alanı ve çevresinde evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak

şekilde önlemler alınır.

ı) Kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etlerin hemen teslim edilmesi sağlanır,

bu sağlanamadığında gerekli saklama koşulları oluşturulur.

i) Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini en-

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

dirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır.

k) İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Din Hizmetleri Yö-

netim Sistemine (DHYS) 14/8/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilir.

l) Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” dü-

zenlenir.

m) Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel

görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir.

n) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim

yeri güzergahında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.

o) Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın

önlenmesi için randevu sistemi uygulanır. Kesim işlemlerini bayramın ilk gününde yoğunlaş-

tırmamak için gerekli tedbirler alınır.

ö) “Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu” konusunda bilgilendirme yapılır.

p) Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme

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

rilir.

r) Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce

kurbanlık hayvan nakli başlatılmaz.

s) Satış ve kesim yerlerinde belediyeler gerekli tedbirleri alır.

ş) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kur-

banlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır.

t) İlçe Kurban Komisyonu, raporunu 1/10/2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Kurban

Komisyonuna iletir. İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu değer-

lendirip birleştirerek 31/10/2017 tarihi mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemine

(DHYS) kaydeder.

Bilgilendirme çalışmaları

MADDE 6 – (1) Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılır:

a) İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri 17/8/2017 tarihinden itibaren

Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanır.

b) Kurbanın dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılır.

c) Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi

hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uy-

gun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara

verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımız aydınlatılır.

ç) Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuv-

larında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zo-

runlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim iş-

lemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşlarımız

bilinçlendirilir.
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d) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hay-

van pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu

aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık de-

ğeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun

olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.

e) Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemez. Bu-

na bağlı olarak, “Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması

için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun,

keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.

Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi

için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşın-

dakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın

kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı,

düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına

uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya

iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya

çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan

boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban

açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda

kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz” bilgileri çerçevesinde toplum

aydınlatılır.

f) Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu

iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban

vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği

ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine

sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban

Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenir. Yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun

olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış

yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair

bilgilendirme afişleri asılır.

g) Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi dü-

şülmesi konusunda satıcılar ve vatandaşlarımız mutat usullerle bilgilendirilir.

ğ) Anadolu’da hayvanlarda görülen şap hastalığının, Trakya’ya geçişini önlemek üzere

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, Kurban Bayramı münase-

betiyle İstanbul’un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya’ya kurbanlık hayvan sevkinin

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Trak-

ya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde yapı-

lacağı ve Avrupa yakası dahil İstanbul’a 17/8/2017 tarihinden itibaren kurbanlık hayvan sevki

yapılabileceği konusunda vatandaşlarımız aydınlatılır.

h) “Kurbanlık Hayvan Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar” Ek-1 ve “Kurban Ola-

rak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe ve Pasaportları” Ek-2 duyuruları cami ilan

panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilir.
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ı) Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi

amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası

ile “HaySag” isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu web say-

fası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerinin sorgulanabileceği ko-

nusunda vatandaşlarımız bilgilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar

Salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar

MADDE 7 – (1) Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde

herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlen-

mesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2017/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mü-

cadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve diğer talimatlarında belirtilen koruyucu

aşılamalara ilişkin hükümlere göre hareket edilecek olup özellikle şap hastalığı yönünden aşı

ve bağışıklık sürelerine dikkat edilir. Kurban satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kont-

rol edilir.

(2) Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar salgın

hastalıklar yönünden kontrol edilir. Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satış ve kesim yerle-

rinin resmi ve belediye veteriner hekimlerince yapılan kontrol ve denetimleri sıklaştırılır.

(3) Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık

hayvanların sağlık kontrolü yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilir,

satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda yetiştiri-

ciler bilgilendirilir. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 11/6/2010

tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna

dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesi yapılır, muayenede şap hastalığı var-

lığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin şap hastalığı şüphesi

ya da mihrakı nedeniyle oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, hay-

vanların sevkine müsaade edilir.

(5) Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin

ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken

uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınır ve satış yerlerine girişlerde

de bu bilgiler kontrol edilir.

(6) Trakya’daki iller ile İstanbul ili Avrupa yakasına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığının 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Ge-

nelgeleri kapsamında uygun şartları taşıyan kurbanlık hayvanların sevklerine 17/8/2017 tari-

hinden itibaren başlanacak olup bu tarihten önce kesinlikle sevk işlemi yapılmaz.

(7) İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan sevkleri de 17/8/2017 tarihinde baş-

layacak olup, bu tarihten önce sevk işlemleri yapılmaz.

(8) Hayvan pazarı, borsası, geçici hayvan satış merkezi, kesim yerleri ile nakil araçla-

rının temizlik ve dezenfeksiyonu aksatılmadan yapılır. Görevlilerce dezenfeksiyon kayıtları

tutulur ve kontrollerde gösterilir.
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(9) Hayvan nakil araçlarında kullanılmak üzere hayvan pazarı, borsa ve hayvan satış

yerlerinde temiz altlık bulundurulur. Nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübreler şap

hastalığını bulaştırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilir. Bunların

gübre olarak arazide kullanılmasına izin verilmez.

Kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler

MADDE 8 – (1) İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için TÜRKVET üzerin-

den tanzim edilen veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan,

silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri işleme konulmaz.

(2) İller arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kay-

dedilmemiş, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan hayvanların sevklerine izin

verilmez.

(3) Kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe

numaraları TÜRKVET’ten mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle

uyum gösterip göstermediği kontrol edilir.

(4) Veteriner sağlık raporunun kayıt sistemi üzerinden düzenlenememesi halinde matbu

veteriner sağlık raporu kullanılır, bu durumda kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi

hayvanların veteriner sağlık raporunun ilgili hanesine kulak küpe numaraları yazılır, gerekti-

ğinde kulak küpe numaraları mühürlü ve imzalı olarak ayrı bir kağıda listelenerek veteriner

sağlık raporuna iliştirilir ve veteriner sağlık raporunun üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.

(5) Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu nakil belgesi resmi

veteriner hekim tarafından kaşelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenir. Sevk raporu

üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.

(6) TÜRKVET veri tabanlarında geçici kurban satış yeri için her ilçeye bir işletme

numarası tahsisi yapılmıştır. Kurbanlık olarak veteriner sağlık raporu verilen sığır cinsi hay-

vanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurbanlık hayvan satış yer-

lerine veri tabanında nakilleri yapılır. (Örn. Ankara ili Çankaya ilçesi için geçici kurban satış

yeri işletme numarası TR068888800023 olarak belirlenmiştir.) Hareketin tamamlanması için

varış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu/pasa-

port/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar için varış hareketi onaylanır.

(7) TÜRKVET veri tabanında nakli yapılan kurbanlık hayvanların veteriner sağlık ra-

poruna “Türkvet’te nakilleri yapılmıştır” ibaresi mutlaka yazılır.

(8) Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, kırım

kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görül-

düğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra

sevk edilir.

Kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili hususlar

MADDE 9 – (1) Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde sevklerini sağlamak

amacıyla, üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılır.

Ayrıca kapaklar sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olur.

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

asılır.
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(3) Araçlarda hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve

yükseklik olması sağlanır. Araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu ya-

pılır, aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman, talaş ve

benzeri maddeler serilir.

(4) Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma

veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin veril-

mez.

(5) Hayvanların nakliyesinin 8 saatten fazla sürmesi durumunda, uygun aralıklarla hay-

vanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi

verilerek nakil araçlarının yem ve su yönünden tedarikli olup olmadıkları, ilk yardım çantası

ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilir. Kurbanlık hayvan

nakillerinde hayvan refahı kurallarına uyulur.

Kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller

MADDE 10 – (1) Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol

ve denetimi açısından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası

ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen

yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılır.

(2) Özellikle İstanbul (Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Riva) ve Çamlıca Hayvan Sevk

Kontrol Noktaları), Çanakkale (Lapseki Merkez İskelesi) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanlığı uhdesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında güvenlik güçleriyle

gerekli koordinasyon sağlanarak kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol

yapılır. İhtiyaç duyulması halinde Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim nok-

taları belirlenir.

(3) Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında hayvanların acı çekmelerine

neden olabilecek şekilde aşırı yükleme ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu araçlar

sevkten alıkonur ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa

göre işlem yapılır.

Kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler

MADDE 11 – (1) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık

hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra ko-

misyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özel kurban

kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılır. Önceden belirlenen yerler dışında, kurbanlık hayvan

alım ve satımlarına müsaade edilmez. Bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara komisyonlarca bil-

gilendirme yapılır.

(2) Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil bel-

gesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol

edilerek, belgeleri tam olanların girişine izin verilir. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,

Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili

ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların kurban

satış yerlerine girişlerine müsaade edilmez.
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(3) Kurban satış yerlerine 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hu-

suslara uymayan, ayrıca küpesiz ve belgesiz hayvan girişleri önlenir.

(4) Kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/ser-

best veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve De-

netim Birimi” kurulacaktır. Bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimler, Veteriner

Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenir.

(5) Kurban satış yerleri belediyelerce her gün sabah ve akşam temizlenir, ayrıca etkin

dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilir.

(6) Kurban satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya gelmekte, satıla-

mayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış

yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek has-

talıklı hayvanların nakline izin verilmez.

(7) “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol For-

mu” Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulur.

60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için

uygunsuzluk belgesi düzenlenir. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yer-

lerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılır ve Kurban Bayramının ilk gününe

kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile

tecziye edilir.

Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 12 – (1) Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane

ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme

ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve be-

lirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise -cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi

bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde- ehil kişilerce kesilir.

(2) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.

(3) Kesim yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din

görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenir ve kontrol edilir.

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

alınır.

(5) Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik

riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hay-

vanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilir.

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

tırılır.

Kulak küpesi ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi

MADDE 13 – (1) Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hay-

vanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu

hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim eder.
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(2) Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri 2/12/2011

tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,

Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça be-

lirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilir, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından

düşümleri yapılır, hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-

ğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilir.

(3) Kesimhanelerde kesilen kurbanlık koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri

2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvan-

ların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde birik-

tirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları yerin İl/İlçe Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Müdürlüğünün kontrolünde imha edilir ve koyun keçi türü hayvanların veri ta-

banından düşümleri yapılır.

(4) Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi

hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin

toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle ve köy muhtarları ile

bir bilgilendirme toplantısı düzenler ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılır.

(5) İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince kendilerine teslim edilen kulak

küpeleri, pasaportları ve kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen

hayvanların bilgisayar destekli veri tabanından düşümleri yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurban Hizmetleri Kapsamında Alınacak Çevresel Önlemler

Çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler

MADDE 14 – (1) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler

tarafından ilgili Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul kararları ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı

Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, 15 inci maddede

belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici ted-

birleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunulur ve uygulanır.

Kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken

kurallar

MADDE 15 – (1) Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında Komisyonlarca şehrin

nüfus yoğunluğu dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlarında kurban

satış yerleri belirlenir. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve bu satış yerlerinin dışında

diğer yerlerde satışına müsaade edilmez.

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

zırlanır.

(3) Kesim yerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur.

(4) Kurban satış ve kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal

ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve araçlar-

dan indirilmesine uygun rampalar yapılır.
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(5) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde, büyükbaş hay-

vanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilir ve nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman

bulundurulur.

(6) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sis-

temi bulunan mekanlar seçilir, atık sular çevreye bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve

havalandırma sağlanır.

(7) Hayvan dışkıları ve benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen

siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice bağlanır

ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf

edilir.

(8) Satış yerlerinin temizlenmesi ve atıkların alınması belediyelerce her gün yapılır.

(9) Belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim

yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur.

(10) Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en

kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınır.

(11) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve

konteyner bulundurur.

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

alanına ulaştırır.

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

lundurur.

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

yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.

(15) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde

üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve

tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde top-

lanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı or-

ganlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür veya

uygun bir yerde yakılarak imha edilir. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda

ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken

kurallar

MADDE 16 – (1) Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden

olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde ki-

reçlenir.

(2) Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz,

dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci

torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek

olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen

atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çu-

kura gömülür.
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(3) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi

kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir.

(4) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden

olunmaması yönünde tedbir alınır.

Belediyelerin yükümlülükleri

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

kurban kesimi yapılacak yerlerde 15 inci maddede belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması

için dikkat edilmesi gereken hususlar ile denetim esaslarına ilişkin hazırlanan 14 üncü maddede

belirtilen yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte dü-

zenli olarak çalışır halde tutarlar. Bayram süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı

sayısı arttırılır.

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

ekipleri oluşturulur.

Denetim işlemleri

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

ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılır.

(2) Bayram öncesi ve bayram süresince zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılır.

(3) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/satışı ya-

pılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince “Kontrol Listesi”

Ek-3 çerçevesinde denetimler gerçekleştirilir, denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında mu-

hafaza edilir.

Cezai hükümler

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

hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komis-

yon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi

için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı

çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan husus-

lara aykırı hareket edenlerden;

1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile

kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda

gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL,

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atık-

larını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu

kesimler için 50.975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267 TL cezai işlem aynı Ka-

nunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden

sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli

yasal yaptırımlar uygulanır.
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c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12 nci maddesinin

birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate

alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyu-

larak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapıl-

ması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097 TL idari para cezası

uygulanır.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban

kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun

olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak

kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri

Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne aykırı

hareket edenlere hayvan başına 2752 TL idarî para cezası uygulanır.

d) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hay-

vanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz

bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psiko-

lojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin

olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hük-

me aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri

ile belediyelerce uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 20 – (1) Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir:

a) Diyanet İşleri Başkanlığı,

b) İçişleri Bakanlığı,

c) Milli Eğitim Bakanlığı,

ç) Sağlık Bakanlığı,

d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

f) Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

g) Belediyeler,

ğ) TRT Genel Müdürlüğü,

h) Türkiye Diyanet Vakfı,

ı) Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları,

i) Ticaret Borsaları,

j) Türk Veteriner Hekimleri Birliği,

k) Kasaplar Odası,

l) Et ve Süt Kurumu.
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Diğer hususlar

MADDE 21 – (1) Komisyonlar tarafından düzenlenecek eğitim kurslarına komisyon

üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli destek sağlanır.

(2) Komisyonlarca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde ve süre-

since İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerinin sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı, Yetiş-

tiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerinin koordinasyonunda yeterli sayıda araç ile nöbetçi

veteriner hekim görevlendirilir. Satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık ra-

poru düzenlenebilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince yeterli

sayıda veteriner hekim görevlendirilir.

(3) Bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan hususların yerine getirilmesi ve ilgili tüm

kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için il ve ilçelerde Hay-

van Sağlık Zabıtası Komisyonları acilen toplanır ve Tebliğ hükümlerinin işlerliğini artırmaya

yönelik gerekli karar ve önlemler alınır.

(4) Belediyeler, halk sağlığı müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından kur-

ban kesim günlerinde kesim yerlerinden gelecek çağrılara seri bir şekilde ulaşılabilmesi için

gerekli tedbirler alınır ve bu hususta bilgilendirme çalışmaları yapılır.

(5) Başkanlıkça TRT ve özel radyo ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapılarak Kur-

ban Bayramı öncesi kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 22 – (1) Aşağıda yazılı tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 28/10/2009 tarihli ve 27390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2009 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

b) 2/9/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2010 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

c) 25/9/2011 tarihli ve 28065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2011 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

ç) 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2012 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

d) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2013 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

e) 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2014 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

f) 12/8/2015 tarihli ve 29443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2015 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

g) 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2016 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başbakan Yardımcısı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE 
DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-22)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2184 kimlik kayıt numarası tahsis
edilen ve TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 15.Yol No:1 Kat:3 Şekerpınar -
Çayırova/KOCAELİ adresinde bulunan Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.
10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değer-
lendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-23)

MADDE 1 – 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Loy-

du Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

(MHG/2014-15)’in ismi “Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylan-

mış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-15)” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Loydu

Vakfı İktisadi İşletmesi” ibaresi “Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 10/06/2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ti-

caret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bil-

gileri yer alan şirket eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KAMUNET AĞINA BAĞLANMA VE KAMUNET AĞININ DENETİMİNE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; KamuNet’e dâhil edilecek ve dâhil olan kamu ku-

rumlarının KamuNet’e bağlı bilgi ve iletişim sistemlerine ilişkin olarak karşılaması gereken

asgari gereklilikler ile bu kurumların denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme

Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, 

b) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve eri-

şilebilirliğini sağlamak üzere; sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir,

dokümante edilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartları-

nın temel alındığı faaliyetler bütününü,

c) Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliğini,

ç) Erişilebilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde erişilebilir ve kullanıla-

bilir olma özelliğini, 

d) Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da süreçlere kullanılabilir yapılmama

ya da açıklanmama özelliğini,

e) İşletmeci: KamuNet’e ait altyapıyı işleten işletmeciyi,

f) Kamu kurumu: KamuNet’e dâhil olan ya da olacak kamu kurumu ve kuruluşunu,

g) KamuNet: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel ağ ile internet ortamından ya-

lıtılmış şekilde hizmet, işlem ve veri trafiğinin aktarılacağı, fiziksel ve siber saldırılara karşı

daha güvenli kapalı devre, kamu sanal ağı altyapısını, 

ğ) Kurumsal SOME: Kamuda ve ilgili Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi tara-

fından belirlenen kritik altyapı işleten kurumlarda kurulan Siber Olaylara Müdahale Ekibini,

h) Sektörel SOME: Kritik sektörlerde, varsa sektörü düzenleyici ve denetleyici kurum-

lar, yoksa ilgili bakanlıklar bünyesinde kurulan Siber Olaylara Müdahale Ekibini,

ı) SOME: Siber Olaylara Müdahale Ekibini,

i) USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini,

j) Varlık: KamuNet için değeri olan herhangi bir şeyi, 

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için elektronik haberleş-

me mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurumu Yükümlülükleri ve Asgari Gereksinimler

Kamu kurumu yükümlülükleri ve asgari gereksinimler

MADDE 4 – (1) Kamu kurumu, KamuNet’e ilişkin aşağıda yer alan asgari gereksi-

nimleri karşılar ve kayıt altına alır:

a) KamuNet’e bağlantı yapacak birimlerini ve sistemlerini kapsayacak BGYS’sini kurar

ve işletir,

b) Kurmuş olduğu BGYS için, TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına

göre belgesini alır ve güncelliğini sağlar. Bu belgeleri, TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001

standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme
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kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından temin eder,

c) Kurum yönetimi tarafından onaylanmış bilgi güvenliği yönetim sistemi politikasına

uygun olarak KamuNet ile ilgili politika tanımlar, dokümante eder, ilgili çalışanlarının ve ta-

rafların söz konusu politikaya ilişkin farkındalığını sağlar,

ç) Bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bilgi varlıklarının gizlilik dereceleri

sınıflandırılmasını Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kritere Uygunluk Belgesi TSEK 523

Kriteri olarak yayınlanan Bilgi Varlıklarının Gizlilik Derecelerine Göre Sınıflandırılması Do-

kümanına uygun olarak yapar. Sınıflandırılan gizlilik derecelerine göre şifreleme tekniklerini

kullanabilir,

d) KamuNet’e dâhil olan birimlerinde çalışan personeline yönelik BGYS ile birlikte

siber güvenlik de dâhil olacak şekilde bilgilendirme ve eğitimler verir,

e) KamuNet’ten sorumlu bir ekip oluşturur. Bu ekibin iletişim bilgilerini Bakanlık ve

İşletmeci ile paylaşır ve güncel tutar,

f) Sunucu ve istemci ağlarında internet üzerinden ve yerel ağ içerisinden düzenli zafiyet

taramaları yapar, var olan zafiyetleri tespit ederek gerekli önlemleri alır,

g) KamuNet için kurum içi envanter ve topoloji oluşturur ve güncel tutar,

ğ) KamuNet’in bağlı olduğu sistemler üzerinde sızma/penetrasyon testleri gerçekleşti-

rerek tespit edilen açıklıkların giderilmesi için çalışmalar yapar,

h) KamuNet’e bağlı sistemlere ait iz kayıtlarını herhangi bir anomaliye karşı sürekli

olarak inceler,

ı) Sistem güvenliği için sunucu ve istemci ağlarını ayırır,

i) Sunucu ve istemci ağlarının birbirine erişiminde mutlaka bir güvenlik katmanı oluş-

turur,

j) KamuNet ağından gelebilecek tehditlere karşı kendilerini korumak ve KamuNet’e

ilişkin bilgi sistemlerinde yer alan bilgilerin ve yazılımların gizliliğinin, bütünlüğünün ve eri-

şilebilirliğinin korunması amacıyla (bilgisayar virüsleri, solucanlar, truva atları gibi zararlı ya-

zılımlara ve benzeri)  yazılımsal ve donanımsal önlemleri alır. Bu kapsamda güvenlik cihazları

(güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemi, içerik filtreleme, anti virüs veya birleşik tehdit yöne-

timi) kullanır,

k) İnternete açık servislerinin bulunması halinde bu servislerden gelen saldırıların Ka-

muNet ağını da olumsuz etkilememesi için siber saldırılara (DDoS ve benzeri)  karşı koruma

ve güvenlik hizmetlerini alır,

l) İstemci ağı içerisinde dizin hizmetini kullanır ve kullanıcı bilgisayarlarını dizin hiz-

metine dâhil eder,

m) Dizin hizmeti üzerinde kullanıcı bilgisayarlarının KamuNet ağını olumsuz etkile-

memesi için işletim sistemi dâhil yüklü tüm programların güncellemelerini takip eder ve ya-

par,

n) KamuNet ağını olumsuz etkilememesi için dizin hizmeti üzerinde kullanılabilecek

programları belirler ve kullanıcıların programlar üzerinde yetkisini (kurma, kaldırma) sınır-

landırır,
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o) KamuNet ağını olumsuz etkilememesi için Ağ Erişim Kontrolü (NAC-Network Access

Controller) çözümleri ile kullanıcıların yapılandırmasının güvenli olduğunu kontrol ederek

kendi ağlarına dâhil eder,

ö) KamuNet ağında, bilmesi gereken prensibine göre sadece ilgili kurumlar ile veri

paylaşır ve ilgisiz kurumların bilgiye erişimini kısıtlar,

p) KamuNet ağını olumsuz etkilememesi için kablosuz erişimi sağlayan modem veya

erişim noktalarının yazılımlarını güncel tutar ve bu cihazların dizin hizmeti ile entegrasyonunu

yapar,

r) Sunucuların bulunduğu sistem odalarını güncel ISO/IEC 27001 standardına uygun

hale getirir, giriş ve çıkışları kontrol altında tutar ve bu konularda yetkilendirme yapar,

s) Sunuculardaki bilgi ve yazılımların kurtarılmasına imkân verecek şekilde yedek alın-

masını sağlar,

ş) Sunucular üzerindeki kullanılmayan uygulamaları ve servisleri kapatır,

t) Sunucular üzerindeki işletim sistemleri ve uygulama yazılımlarını güncel tutar,

u) KamuNet’e bağlantı sağlayacak birimde görevlendirdiği çalışanlarıyla ve söz konusu

birime ve ilgili sistemlere ilişkin mal veya hizmet alış verişinde bulunduğu üçüncü taraflarla

yapacağı sözleşmelerde gizlilik hükümlerine yer verir ve imzalanan sözleşmeleri muhafaza

eder,

ü) Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberine uygun şekilde Kurumsal SOME’sini

kurar ve ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla Bakanlık ve varsa bağlı olduğu Sektörel

SOME’nin belirlediği esaslar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır,

v) KamuNet’e ilişkin yapılan çalışmalarda Bakanlıkça hazırlanan Kurumsal SOME

Kurulum ve Yönetim Rehberini esas alır,

y) İşletmeci ile arasındaki KamuNet ağı erişimini mümkünse farklı santrallerden ve

farklı güzergâhlar ile yedekler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Yükümlülükler

Bakanlığın yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yükümlülükleri şunlardır:

a) KamuNet’e dâhil olacak kamu kurumlarını belirler,

b) KamuNet üzerindeki veri iletişiminin daha güvenli bir ortamda yapılabilmesini te-

minen gerekli hizmetleri ve çözümleri belirler,

c) KamuNet’e dâhil olmak isteyen kamu kurumlarını bu usul ve esaslar kapsamında

uygunluk denetimini yapar veya yaptırır. Denetimin üçüncü tarafa yaptırılması durumunda giz-

lilik sözleşmesi imzalar,

ç) Uygunluk denetimi sonucunda asgari gereklilikleri sağlayan kamu kurumunun Ka-

muNet’e dâhil olma sürecini başlatır. Asgari gereklilikleri sağlayamayan kamu kurumlarının,

eksiklerini tamamlamalarına müteakip yeniden değerlendirme yapılır,

d) Periyodik denetim sürelerini belirler,

e) Periyodik denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerini zamanında gidermeyen veya

ağ güvenliğini tehdit eden durumlarda ilgili kamu kurumlarının KamuNet erişimini askıya alır

veya çıkarır.
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Denetlenen kamu kurumu ve işletmecinin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Denetlenen kamu kurumu ve işletmeci: 

a) Denetimle ilgili elverişli bir çalışma ortamı sağlar ve KamuNet’e ilişkin her türlü

bilgi, belge ve yazılı açıklamayı belirlenen süre içerisinde verir,

b) Denetime ilişkin gerekli altyapıyı temin eder ve denetim süresince çalışır vaziyette

bulundurur,

c) KamuNet’e ilişkin faaliyetler ve denetim süreci ile ilgili irtibat kurulabilecek personel

bilgilerini Bakanlığa iletir,

ç) İşletmeci, KamuNet altyapısının kesintisiz, yedekli, fiziksel ve siber saldırılara karşı

uluslararası standartlara uygun hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Denetim faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Denetim faaliyetleri aşağıdaki maddeler kapsamında gerçekleştirilir:

a) Bakanlık tarafından belirlenen periyodik sürede KamuNet’e dâhil olan kamu kurum-

ları ile işletmeci denetlenir veya denetlettirilir,

b) İşletmeci ve her bir kamu kurumu için denetim raporu hazırlanır,

c) Denetim raporunu ilgili kamu kurumu ve işletmeci ile paylaşır, varsa eksikliklerin

süresi içerisinde tamamlanması istenir,

ç) Denetlenen kamu kurumundan ve işletmeciden denetim ile ilgili KamuNet’e ilişkin

her türlü bilgi, belge ve yazılı açıklama istenir,

d) Denetlenen kamu kurumu ve işletmecinin yönetim ve yürütme işlerini aksatmayacak

şekilde denetim gerçekleştirilir,

e) Denetim sürecinde edinilen bilgi ve belgelerin gizliliği sağlanır, gizli bilgiler, ticari

sırlar ve benzeri bu konuda kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklanamaz ve doğrudan

veya dolaylı şekilde kendisi ya da üçüncü kişilerin yararına kullanılamaz,

f) Denetim ekibi gerekli teknik bilgiye ve mesleki yeterliliğe sahip en az üç personelden

oluşur,

g) Denetim esnasında, KamuNet ağını ve ulusal siber güvenliği olumsuz yönde etkile-

yebilecek hususların tespit edilmesi durumunda bunların ivedilikle giderilmesi istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-

lerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinden iki yıl sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

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

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/55 

KARAR NO : 2015/501 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : RUHIN NOVRUZOV, ġirmemmed ve Gülnar oğlu, 15/07/1988 

ġERUR doğumlu, Kengerli Köyü mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

KENGERLĠ KÖYÜ ġERUR AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 02/01/2015 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 08/12/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla mahkememizin 08/12/2015 tarih, 2015/55 Esas 

ve 2015/501 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında Beraat kararı verilmiĢ 

olup, sanık RUHĠN NOVRUZOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 

devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 4536 

————— 

ESAS NO : 2010/460 

KARAR NO : 2012/591 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MARĠNA ABDULMANAPOVA 

SUÇ : 5682 Sayılı Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 Sayılı 

Kanununa Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 06/02/2010 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 13/08/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Kanunun 34. maddesine Aykırılık, 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ 

olmakla Aralık Kapatılan Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13/08/2012 tarih ve 2010/313 Esas ve 

2012/201 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeden 2000 TL idari 

para cezası verilmiĢ olup, sanık MARĠNA ABDULMANAPOVA bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 4537 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VAGON KAYNAKLI ĠMALAT MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/303539 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 100 adet Boji Orta Travers Komple, teknik Ģartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06/07/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

06/07/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5606/1-1 

—— • —— 

ĠPTAL ĠLANI 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - TeĢekkülün; 

Adresi : Çoğulhan Mah. Mevkii AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

Telefon ve Fax : 0 344 524 22 82/0 344 524 22 80 

E-Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın; 

 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

ġartname 

Bedeli Ġhale Tarihi 

14 Kalem Madeni 

Yağ (±%20) 

228.780 

Kg 

2017/ 

279631 

TER-AEL 

2017-0110 
300,00 TL 04.07.2017 

 

3 - Ġhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00 

4 - Ġhale Ġptal Tarihi : 20.06.2017 

5 - Ġhalenin Ġptal Nedeni : Görülen lüzum üzerine 

6 - Yayımlanan Resmi Gazete  

     Tarih ve Sayısı : 11.06.2017 - 30093 

Ġlan olunur. 5715/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun ġehitkamil Ġlçesi; AĢağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz 

ölçümü, Ġmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taĢınmazın 

05/07/2017 ÇarĢamba günü Saat: 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile 

satıĢı yapılacaktır. 

 

Sıra 

No Mahalle Ada Parsel 

Alanı 

m² Niteliği 

Ġmar 

Durumu 

Rayiç 

Bedeli 

m²/TL 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G. Teminat 

(%3) (TL) Ödeme 

1 Umut 4818 5 2.776,54 ARSA Ticaret 800,00 2.221.232,00 66.636,96 PEġĠN 

 

TaĢınmazlar, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince 

Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler ihale Ģartnamesini 100,00TL karĢılığında Belediyemiz 

Ġhale servisinden temin edebilirler. 

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıdaki belgeleri sunmaları 

gerekmektedir; 

A) Ġstekli gerçek kiĢi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Noter tasdikli imza beyannamesi 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

ç) Ġhaleye iĢtirak edecek tarafından her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

e) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu, 

g) ġehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

h) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ı) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢilerin her biri istenen 

belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 

B) Ġstekli tüzel kiĢi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2017 – Sayı : 30103 

 

b) Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 

c) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

e) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

f) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) ġehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge 

h) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ı) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan ortakların her biri istenen belgeleri 

ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte ġehitkamil Belediyesi Ġhale Servisine 

en geç 05/07/2017 ÇarĢamba günü saat 12.00’a kadar baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup, taĢınmaza KDV uygulanmayacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur. 5629/1-1 

—— • —— 

NORMAL ROLL EKMEK POġETĠ, KÖY ROLL EKMEK POġETĠ VE 

TUZSUZ EKMEK POġETĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000 Kg Normal Roll Ekmek PoĢeti, 3.000 

Kg Köy Roll Ekmek PoĢeti ve 500 Kg Tuzsuz Ekmek PoĢeti, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 28.06.2017 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71 

 5705/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Kristal ġekerin Ambalajlanması, Temizlik ve Tahmil Tahliye Hizmet iĢçiliği açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No  

1 - Ġdarenin : 2017/293302 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü UĢak-Ankara 

Karayolu 5. Km. / UġAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 yılı kampanyasında üretilecek tahmini 26000 

ton kristal beyaz Ģekerin 50 kg’lık torbalara 

ambalajlanması, temizlik ve tahmil tahliye iĢlerinin 

yapılması. Tahmini kampanya süresi 112 gündür. 

Yüklenici bu iĢleri yürütebilmek için her vardiyada 5 iĢçi 

olmak üzere 3 vardiya toplam 15 kiĢi (± % 20) 

çalıĢtıracaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11.07.2017 Salı günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5526/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

ġeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, Yükleme ve Ġstifleme Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/ 294013 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü UĢak-Ankara 

Karayolu 5.Km. / UġAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : (276) 231 14 91 (276) 231 17 32 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢin miktarı ± % 20 toleranslı olup ġeker Ambarlarında 

Tahmil-Tahliye, yükleme, istifleme iĢi, üretilecek tahmini 

26.000 ton Ģekerin üretimden istife alınması, istiften 

10.000 ton Ģekerin yüklenmesi ve 10.000 ton Ģekerin 

fabrika içinde baĢka ambarlara nakli ve satıĢ iĢi dahil 

toplam 46.000 Ton ġekerin 2017-2018 Kampanyası 

boyunca (tahmini 3 Ay) üç vardiya halinde, her vardiyada 

8 kiĢi olmak üzere 24 kiĢi ve diğer ambarlara taĢınacak 

Ģekerler içinde her vardiyada 2 kiĢi ilave olmak üzere 

toplam 30 (Otuz) kiĢi; kampanya haricinde (9 Ay) 4 iĢçi 

çalıĢacaktır (izin değiĢtirici dahildir). SatıĢların arttığı 

veya düĢtüğü dönemlerde çalıĢtırılacak personel sayısını, 

idare arttırıp eksiltmeye yetkilidir. 

b) Yapılacağı Yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası ġeker Ambarları ve 

kiralanacak diğer depolar 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 13.07.2017 - PerĢembe Günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (UĢak-Ankara 

Karayolu 5. Km./UġAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5527/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge ġefliklerine bağlı Kantarlarda 

ġeker Pancarı Alımı ve Gönderilmesi ĠĢleri Hizmet alımı ĠĢi Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir 

Ġhale Kayıt No : 2017/291569 

1 - Ġdarenin 

a) Adı 

b) Adresi : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Nuri ġeker UĢak ġeker 

Fabrikası Müdürlüğü UĢak-Ankara Karayolu 5. Km. UġAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0276 231 14 91   Faks: 0276 231 17 32 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 yılı Kampanya döneminde (± % 20 toleranslı) 

127 gün Fabrikamız Ziraat Bölge ġefliklerine Bağlı 

Kantarlarda ġeker Pancarı Alım ve Gönderme ĠĢleri 

Hizmet Alımıdır.  

  (Yapılacak iĢin ve çalıĢtırılacak iĢçi sayılarının detayı 

Teknik ġartnamesinde belirtilmiĢtir.) 

b) Yapılacağı Yer : 

 

Bölge Adı Kantar Adı 

ÇalıĢtırılacak 

Personel Adet 

Merkez Fabrika 18 

Merkez Banaz 7 

Merkez Gediz 6 

Çivril Hadım 8 

Çivril IĢıkhisar 8 

Çivril Çivril 8 

TOPLAM  55 

 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü UĢak-Ankara 

Karayolu 5. Km. UġAK 

b) Tarihi ve Saati : 14.07.2017 Cuma günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü/UġAK adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiztürklirası) karĢılığı 

aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5528/1-1 
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REFRAKTER MALZEME ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/309962 

1 - Ġdarenin : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14    06100  YeniĢehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 312 458 55 00 

  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : A - MAGNEZĠT REFRAKTER MALZEME 

  - 12.000 Adet Magnezit Refrakter Tuğla 

  - 1.000 Kg. Magnezit Örgü Harcı 

  B - ġAMOT REFRAKTER MALZEME 

  - 2.500 Adet ġamot Refrakter Tuğla 

  - 7.500 Kg. ġamot Örgü Harcı ve AteĢ Betonu 

b) Teslim yeri : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim 

günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 tarihi, Saat: 15.30 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MithatpaĢa Caddesi No: 14   06100 YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 

TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 05.07.2017 tarihi, saat 15.30’a kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14   06100 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5699/1-1 
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FABRĠKAMIZ KĠREÇ OCAKLARININ 2017 - 2018 KAMPANYASI TAHMĠL TAHLĠYE 

ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/303912 

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 : Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaĢık 

230 ton kireçtaĢı ve 18 ton kok kömürünün tahmil 

tahliyesi. Söz konusu iĢ, her vardiyada en az 9 kiĢi 

olmak üzere toplam 27 kiĢi ile yapılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren yaklaĢık 130 takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/07/2017 ÇarĢamba 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 05/07/2017 ÇarĢamba 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. 

 5610/1-1 
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MUHTELĠF KISIMLARDA ĠġÇĠLĠK HĠZMETĠN YÜRÜTÜLMESĠ 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda ĠĢçilik Hizmetin 

yürütülmesi iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/305418 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESĠ KARAKAVAK 

MEVKĠĠ ANKARA ASFALTI ÜZERĠ 44080 

YEġĠLYURT/MALATYA  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) Elektronik Posta Adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde 

Günlük (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre 

Fabrika PANCAR ANALĠZ LABORATUARI, 

PANCAR SĠLO MEYDANI VE ARITIM 

ĠSTASYONUNDA ĠġÇĠLĠK HĠZMETĠN 

YÜRÜTÜLMESĠ ĠġĠ, 

b) Yapılacağı Yer : Malatya ġeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı, 

Pancar Silo Meydanı ve Arıtım Ġstasyonu  

c) ĠĢin Süresi : 2017/2018 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 

4 Ay 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 07/07/2017 Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

5.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Resmi veya Özel KuruluĢlarda her türlü personel çalıĢtırılması iĢine ait faaliyet gösteren 

gerçek veya tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak 

Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin 

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

8 - Teklifler 07/07/2017 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale sözleĢmeleri kanununa tabi değildir. TeĢekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5678/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 kampanya dönemi meydan tahmil-tahliye ve malzeme taĢınması iĢleri hizmet 

alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt no : 2017/289159 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde (Tahmini 

130 gün süreli) Fabrikamız meydan tesislerinde yapılacak 

olan tahmil-tahliye ve malzeme taĢınması iĢlerinde günlük 

24 saat çalıĢmak koĢuluyla 4 adet Damperli Kamyon ve 

2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici çalıĢtırılması hizmeti 

ĠĢin detayları Teknik ġartnamede BelirtilmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası Ofis 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 Salı Günü, saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 
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Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: 

AĢağıda yazılı iĢlerin her biri ayrı ayrı benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

a) Kamyon ve Yükleyici ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye iĢleri 

b) ĠĢ Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri 

c) Her türlü hafriyat çalıĢmaları ve nakliyesi ile ilgili iĢler 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 04.07.2017 Salı günü Saat 14:00’a kadar Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker 

Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 5473/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 5706/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 5707/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde Rektörlüğe baĢvurmaları gerekmektedir.  

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ 

Atanma BaĢvuru ve Değerlendirme KoĢullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda Ġstenilen Belgeler: 

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiĢ ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiĢ ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 
 

BĠRĠMĠ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon 

Hastalıkları 
Profesör 1 

 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Profesör 1  

Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 

Legionella konusunda çalıĢmıĢ 

olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Profesör 1  

Tıp Fakültesi 
Göğüs 

Hastalıkları 
Profesör 1 

Uyku hekimliği sertifikasına 

sahip olmak 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Profesör 1  

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik DiĢ 

Tedavisi 
Profesör 1 

 

Edebiyat 

Fakültesi 

Uygulamalı 

Psikoloji 
Profesör 1 

 

Fen Fakültesi Organik Kimya Profesör 1  

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları 

HemĢireliği 

Profesör 1 

 

Veteriner 

Fakültesi 

Veterinerlik 

Mikrobiyolojisi 
Profesör 1 

 

Tıp Fakültesi Anatomi Doçent 1  

Tıp Fakültesi Radyoloji Doçent 1  

Edebiyat 

Fakültesi 

Fransız Dili ve 

Edebiyatı 
Doçent 1 

 

Ġlahiyat 

Fakültesi 
Türk Din Musikisi Doçent 1 

 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bil. Fak 

Muhasebe ve 

Finansman 
Doçent 1 

 

SuĢehri Sağlık 

YO 
HemĢirelik Doçent 1 

 

Gemerek MYO 
Laboratuvar 

Teknolojisi 
Doçent 1 

 

 5685/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 71.01.153 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-2641 ANKARA 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.04.2016 tarih ve 

1992 sayılı kararında Ankara Ġli, Elmadağ Ġlçesi, Akçaali ve Ilıca Mahallesi olarak tespit edilen 

alanın daha sonraki yapılan koordinatlandırma çalıĢmaları neticesinde, Kırıkkale Ġli, BahĢılı 

Ġlçesi, Çamlıca Mahallesinde kaldığı anlaĢılan Hodar YerleĢim Yeri I. ve III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil önerisine iliĢkin Ankara Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

19.01.2017 tarihli ve 835 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğünün 16.01.2017 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi 

ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. 

maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 

hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

02.03.2017 tarihli ve 348 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüĢü yazıları, 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 

29.05.2017 tarih ve 2266 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kırıkkale Ġli, BahĢılı Ġlçesi, Çamlıca Mahallesinde karar eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın Hodar YerleĢim Yeri I. ve III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000’lik haritasının, kadastral krokisinin, tescil fiĢinin 

onaylanmasına, I. Derece Arkeolojik sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanlarına iliĢkin koĢulların geçerli olduğuna, III. Derece Arkeolojik sit alanı için ise söz konusu 

ilke kararının 3. maddesindeki koĢulların ―geçiĢ dönemi yapılanma koĢulu‖ olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.09/60 

Toplantı Tarihi ve No : 16.05.2017-204 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.05.2017-2611 ANKARA 

Çorum Ġli, Sungurlu Ġlçesi, Kula Köyü, Araçlar Mevkiinde tespiti yapılan Resuloğlu- 2 

Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil önerisine iliĢkin Çorum Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 10.01.2017 tarihli ve 103 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çorum 

Müzesi Müdürlüğünün 05.01.2016 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. 

maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze 

iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 24.02.2017 tarihli ve 315 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum 

görüĢü yazıları, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanınca hazırlanan 12.05.2017 tarih ve 2027 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çorum Ġli, Sungurlu Ġlçesi, Kula Köyü, Araçlar Mevkiinde karar eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Resuloğlu- 2 Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000’lik haritasının, durum krokisinin, tescil fiĢinin 

onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 

hususların koruma ve kullanma koĢulu olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 38.00.1311 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017-174 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017-2703 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesi’nde sit dıĢında bulunan, mülga Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.08.1988 tarih, 260 sayılı Kararı ile 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve Kayseri Kültür Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulu’nun 29.04.2015 tarih, 1510 sayılı kararı ile yapı grubu I. Grup olarak 

belirlenen, aynı Kurul’un 25.06.2016 tarih, 2078 sayılı Kararı ile rölöve, restorasyon projeleri ve 

raporu uygun bulunan, Tarihi MaraĢ ġosesi Köprüsü I’e iliĢkin Kararımız eki 1/500 ölçekli 

Koruma Alanı paftasının uygun olduğuna, koruma alanında kalan 11141 ada 35 parsel ile 11159 

Ada 1 parselin bir kısmına ilgili kurumlarca " koruma alanıdır"  Ģerhi verilmesi gerektiğine, 

köprünün koruma alanı sınırları dıĢında ancak koruma alanı ile aynı parselde (11141 Ada 35 

parsel) planlanan geçici servis yolunun Kararımız eki kroki doğrultusunda Karayolları 6. Bölge 

Müdürlüğü ve Melikgazi Belediyesi denetim ve sorumluluğunda yapılmasında 2863 sayılı yasa 

kapsamında herhangi bir sakınca olmadığına, uygulama sonrasına iliĢkin bilgi ve belgelerin Kurul 

Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı iletilmesine, ayrıca geçici servis yolunun bir kısmının mülga Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.1993 tarih, 1643 sayılı Kararı ile 

tescil edilen II. Derece Doğal Sit alanında kaldığı anlaĢıldığından Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nden gerekli görüĢün alınması gerektiğine karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017-2681 KAYSERĠ 

Yozgat ili, ġefaatli ilçesi, Arife Köyü, BeĢtepe Mevkiinde yer alan mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 732, 733 ve 987 parsellerinde bulunan taĢınmazların bir kısmını kapsayan ―BeĢtepe 

Mevkii 1, 2, 3 Tümülüsleri‖’nin; kararımız eki olan sit fiĢi ile birlikte 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı, 1/2500 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 732, 733 ve 987 nolu parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine, Tümülüsler üzerinde yapılan kaçak kazılardan dolayı 2863 sayılı Yasa kapsamında 

yasal kovuĢturma baĢlatılmasına, can ve mal güveliği açısından tehlike arz eden kaçak kazı 

çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumda ivedilikle yerel yönetimlerce müze 

müdürlüğünün denetiminde kapatılmasına bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat 

yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ve belli aralıklarla kolluk 

kuvvetlerince kontrol edilmesinin Kaymakamlıkça sağlanmasına, uygulama sonrasına iliĢkin bilgi 

belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi, sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin 

geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin 

Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017-2683 KAYSERĠ 

Yozgat ili, ġefaatli ilçesi, Saçlı Köyü sınırları içerisinde kalan Kurulumuzun 16.08.1989 

tarih ve 475 sayılı kararıyla I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Höyüktepe Höyüğüne 

yönelik Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan sit alanının, höyük 

yükseltisinin I. Derece arkeolojik sit alanı olarak, eteklerinin ise II. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak belirlenmesine iliĢkin hazırlanan ve kararımız eki olan sit fiĢi ile birlikte 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatlandırılan, 1/2500 ölçekli kadastral haritada gösterilen haritaların uygun 

olduğuna; mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı olan 2172 parselin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanındır‖ Ģerhlerinin verilmesi, mülkiyeti maliye 

hazinesi adına kayıt olan 1728 parsel ile özel mülkiyet adına kayıt olan 1727, 1735, 1978, 2012 ve 

2072 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı II. Derece Arkeolojik sit alanındır‖ 

Ģerhlerinin verilmesi, tescil iĢlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği ilgili kurumlar tarafından iĢlem yapılması, ayrıca 

Höyüktepe Höyüğü üzerinde bulunan can ve mal güveliği açısından tehlike arz eden kaçak 

kazılara iliĢkin 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal kovuĢturma baĢlatılmasına, 

adli makamlarca uygun görülmesi durumda ivedilikle kaçak kazı çukurlarının yerel yönetimlerce 

müze müdürlüğünün denetiminde kapatılmasına bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat 

yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ve belli aralıklarla kolluk 

kuvvetlerince kontrol edilmesinin Kaymakamlıkça sağlanmasına, uygulama sonrasına iliĢkin bilgi 

belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi, sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin 

geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1.ve 2. Maddesinde belirtilen I.ve II. Derece arkeolojik sitlere 

iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017-2678 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, OsmanpaĢa Köyünde, özel mülkiyete ait, 2441 ve 2498 

parselleri ile Maliye Hazinesine ait 3676 parselin bir kısmını kapsayan ―KuĢhöyüğü Kaya 

YerleĢimi YaĢam Odaları‖’nın; kararımız eki sit fiĢi ile birlikte 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 2441, 2498 ve 3676 parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine, sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma 

amaçlı imar planı hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının geçerli olduğuna, ayrıca parsellerden 3676 parselin sit alanı dıĢında kalan kısımlarda 

mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına karar 

verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017-2682 KAYSERĠ 

Yozgat ili, ġefaatli ilçesi, Küçük Ġncirli Köyünde, tapunun 120 ada, 12 ve 13 parsellerinde 

bulunan özel mülkiyete ait olan taĢınmazların bir kısmını kapsayan ―Yılan Deresi Höyüğü‖’nün; 

kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/2500 ölçekli kadastral haritada 

gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 120 

ada, 12 ve 13 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit 

alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine, sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin 

geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin 

Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3643 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.759/756 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Kızıl Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, özel mülkiyete ait,  

tapunun 112 ada, 64, 66 ve 67 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümünde tespit edilen 

AĢılık YerleĢimi’nin tesciline iliĢkin belgelerin hazırlanması istemini içeren Kurulumuzun 

24.02.2017 tarih ve 3433 sayılı kararı, Tokat Valiliği (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nin 

11.05.2017 tarih ve 1255 sayılı yazısı ve ekleri, tescile iliĢkin belgelerin hazırlanarak 

kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 29.05.2017 

tarihli ve 509 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Kızıl Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, özel mülkiyete ait,  

tapunun 112 ada, 64, 66 ve 67 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümünde tespit edilen 

AĢılık YerleĢimi’nin 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

AĢılık YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin belirlenmesine; 

Tokat-Niksar Karayolu çalıĢmalarının Kızılköy KavĢağı bölümünün AĢılık YerleĢimi I. 

derece arkeolojik sit sınırı dıĢında planlandığından sit sınırına hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede 

bulunulmadan devam edebileceğine; 

Tokat-Niksar Karayolu çalıĢmaları sırasında ortaya çıkarılan depolama kaplarının 

bulunduğu alanda tahribatın daha fazla artmaması için Tokat Müze Müdürlüğü tarafından 

kurtarma kazısı yapılarak alanın eski haline getirilmesine yönelik projenin tahribata yol açan 

kurumlarca hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3651 SĠVAS 

Dosya No : 60.03.21 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Karaağaç Köyü’nde ruhsatlı define kazısı talebine yönelik yapılan 

incelemede tespit edilen Ziyarettepe Tümülüsü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 

Tokat Valiliği (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nin 26.08.2016 tarih ve 2121sayılı yazısı, 

Koruma Bölge Kurulu uzmanının 17.05.2017. tarihli ve 462 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Karaağaç Köyü,  özel mülkiyete ait, tapunun 1589 nolu parselinde 

kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Ziyarettepe Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanun 6. 

Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 

Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Ziyarettepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

Ziyarettepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit sınırı ile çakıĢmalı olan ER:3333448 IV. 

grup değerlendirme sahasında Ziyarettepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit sınırına hiçbir inĢai 

ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2017-196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2017-3687 SĠVAS 

Dosya No : 44.01.02 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, BaĢpınar Mahallesinde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu BaĢkanlığı tarafından 10.04.1976 tarih ve 9037 nolu kararla tescil edilen, 

TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 07.03.1986 tarih ve 2011 nolu 

kararla sit sınırları kesin olarak belirlenen Akçadağ Höyüğü’nün kentsel dönüĢüm projesi 

kapsamında sit alanı içinde ve dıĢında bulunan bazı parsellerde eski eser Ģerhi olduğu, Ģerh olan 

parsellerde kentsel dönüĢüm çalıĢmalarının yapılıp yapılamayacağının durumunun 

değerlendirilebilmesi iliĢkin Kurulumuzun 28.04.2017 tarihli ve 3575 sayılı kararı gereğince 

tarafımızdan yerinde inceleme yapıldı, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda; 

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, BaĢpınar Mahallesinde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu BaĢkanlığı tarafından 10.04.1976 tarih ve 9037 nolu kararla tescil edilen Akçadağ 

Höyüğü I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada iĢaretlendiği Ģekli ile 

güncellenmesinin uygun olduğuna, hazırlanan sit fiĢinin onanmasına, Gayrimenkul Eski Eserler 

ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı tarafından 10.04.1976 tarih ve 9037 nolu kararla 

taĢınmazlara konulan ―eski eser‖ Ģerhleri bulunuyorsa kaldırılmasına, kararımız eki listede 

kadastral bilgileri verilen taĢınmazların beyanlar hanesine ―Tamamı Akçadağ Höyüğü I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır.‖ beyanının konulmasına,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartları olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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 20.00.977 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2016-121 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2016-4790 AYDIN 

Denizli Ġli, Pamukkale Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesinde bulunan ve tapunun 4564 ada, 5 parsel 

numarasında kayıtlı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/01/2016 tarih ve 4671 sayılı kararı ile tescil edilen 

taĢınmazın koruma alanının belirlenmediği tespit edilmiĢ, tescilli taĢınmaza iliĢkin koruma alanı 

sınırları, ED 50 3 Derece Koordinat Sisteminde, koordinatlı kadastral harita üzerinde Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 664 sayılı Ġlke Kararı 

hükümleri doğrultusunda hazırlanarak sunulduğu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 10/03/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya 

iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Pamukkale Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesinde bulunan ve tapunun 4564 ada, 5 parsel 

numarasında kayıtlı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/01/2016 tarih ve 

4671 sayılı kararı ile tescil edilen taĢınmazın koruma alanı sınırlarının kararımız eki haritada 

gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna, koruma alanı sınırları içerisinde Kurulumuzun izni 

alınmadan herhangi bir fiziki ve inĢai uygulama yapılmaması gerektiğine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/10264 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2017/10393 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto

Protokolüne Beyaz Rusya’nın Katılmasına İlişkin 17 Kasım 2006 Tarihli
Taraflar Konferansında Alınan “Karar”ın Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜK
2017/10235 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
2017/10458 Vali Atamaları Hakkında Karar
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

— Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım ve Önmodelleme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
— Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2017-22)
— Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine

Dair Tebliğ (MHG/2014-15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-23)
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
— Kamunet Ağına Bağlanma ve Kamunet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI
— Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/05/2017 Tarihli ve 13016 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


