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Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Ekim 2017
CUMARTESİ

Sayı : 30217

       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2017/10826

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10835

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  O. A. BAK

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10918

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

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

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2017/350

20/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2017/351

20/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2017/362

20/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/426

20/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Abdulhamit GÜL
                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/427

20/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Cam filmi/renkli cam
MADDE 14 – (1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin beşinci fıkrası

hükümleri saklıdır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün 4.18.2.1 maddesinde yer alan “için” iba-

resinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça seri tadilat tip onayı vermek üzere görevlendirilen
kuruluştan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin;
a) Ek V/E’sinde yer alan “Cam filmi tipi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği ku-

ruluş tarafından verilen Rapor Onay Numarası:  ….. numaralı rapor   (Raporun firma tarafından
onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)” ibaresi, 

b) Ek VI’sının 4.1 maddesi, 4.7 maddesinde yer alan “cam filmi dışındaki diğer” ve
“de” ibareleri ile 4.8 maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri,

c) Ek XV’i,
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN 
KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yö-
netmeliğin 4 üncü maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, izleyen fıkra
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketin birinci fıkranın (c) bendi çerçeve-
sinde düzenlenecek ana sözleşmesinde, faaliyetinin faizsiz esasa dayalı olduğunun belirtilmesi
ve bu esaslara göre faaliyetlerini sürdürmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Faizsiz esaslara göre faaliyette bulunan şirket tarafından akdedilen kredi sözleşme-
lerinin faizsiz esaslara uygun olması.”

“(4) Sermaye benzeri borçlara uygulanacak faiz veya kâr payı oranlarının kredi söz-
leşmesinde açık bir şekilde belirlenmemesi ya da faiz veya kâr payı oranının benzer kredilere
göre aşırı ölçüde yüksek olması halinde, kredinin özkaynak hesabına dahil edilmesine Kurumca
izin verilmeyebilir.”

“(8) Kurumca izin verilmesi halinde, şirketin sermaye artırımlarında kullanılması pay
sahiplerince kesin ve yazılı olarak taahhüt edilen, karşılığında hiçbir şekil ve surette faiz veya
kâr payı tahakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir önce,
diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen, herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya
da dolaylı olarak teminata bağlanmamış, hiçbir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş,
şirkete rehnedilmiş kaynaklar da vade şartı aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri
borç hesaplamasına dahil edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2017 30106

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2013 28627

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2013 28868
2- 2/4/2015 29314
3- 26/6/2015 29398
4- 25/11/2015 29543
5- 2/6/2016 29730
6- 27/9/2016 29840
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN 
MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Bu Yönetmelikte geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şir-
ketler bakımından kâr payını ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2016 tarihli ve 29927 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “104
Proje Özel Hesabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “103
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı”ndan sonra gelmek üzere “104 Proje Özel He-
sabı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere 18/A ve 18/B
maddeleri eklenmiştir.

“104 Proje özel hesabı
Hesabın niteliği
MADDE 18/A - (1) Proje özel hesabı; dış finansman kaynağından, Kurum adına dış

proje kredisi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya uygun görülen diğer bankalar
nezdinde açılan özel hesaplara aktarılan tutarlar, bu tutarlardan yapılan giderler, verilen avans-
lar, açtırılan akreditifler ile avans ve akreditiflerden nakden geri alınanların ve hesap bakiye-
sinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2013 28861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/2/2014 28906
2- 26/6/2015 29398
3- 8/1/2016 29587
4- 27/9/2016 29840
5- 14/12/2016 29918
6- 17/8/2017 30157
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(2) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan kapsam
dâhilindeki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarların uluslararası
anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla izlenmesi, harcanması ve muhasebeleştirilmesinde
27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası
Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının
Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

“Hesaba ilişkin işlemler
MADDE 18/B - (1) Dış finansman kaynağından, Kurum adına Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası veya uygun görülen bankalar nezdindeki proje özel hesaplarına yapılan akta-
rım üzerine bu hesaba kayıt yapılır.

(2) Dış finansman kaynağıyla yapılan anlaşma gereği özel hesaplara yapılan aktarım
tutarları, aktarım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
hesaplara kaydedilir.

(3) Proje özel hesabından yapılan kullanımların muhasebeleştirilmesinde işlem tarihin-
deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İMALATHANELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üze-

re, beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin, İyi İmalat Uygulamalarına ve ilgili
ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak imal edilmesine ve bu çerçevede
kalite güvence sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere, beşeri

tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathanelerini, ithal ürünleri ve bu ürünlere
dair tüm işlemleri kapsar.

(2) Majistral ilaçlar kapsam dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi

Müstahzarlar Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
3 üncü maddesinin k bendi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Ku-
ruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 40 ıncı
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız alan: Aynı imalat binasındaki diğer alan, bölüm ve odalardan, geçirgen ol-

mayan duvar ve benzeri yapı malzemesi ile tamamen ayrılarak izole edilen, gerektiğinde alana
hususi personel ile işlemlerin yürütüldüğü, diğer alan ve odalardan ayrı personel ve malzeme
giriş ve çıkışlarına sahip yapı bölümünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/12/2016 29927 (Mükerrer)
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b) Beşeri tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, teşhis koymak veya far-
makolojik, immünolojik ya da metabolik etki göstererek bir fizyolojik fonksiyonu iyileştirmek,
düzeltmek veya değiştirmek amacıyla, insanlarda kullanılan veya insana uygulanan her türlü
doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu içeren ürünü,

c) Denetçi: Kurumda görev yapan Sağlık Başdenetçisini, Sağlık Denetçisini ve Sağlık
Denetçi Yardımcısını,

ç) Eksiklik: Başvuru sırasında sunulan belgeler de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe
ve ilgili mevzuatına göre gerekli olan belgelerde veya ruhsat dosyasına uygun olarak yürütül-
mesi gereken faaliyetlerde veya İyi İmalat Uygulamaları prensiplerine uyumda gözlenen her
türlü eksikliği,

d) Etkin madde: Bir beşeri tıbbi ürünün üretiminde kullanılması planlanan, üretiminde
kullanıldığında fizyolojik fonksiyonları düzeltmek, iyileştirmek, değiştirmek veya tıbbi teşhis
amacıyla farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstermek üzere ürünün etkin bileşeni
olan madde ya da maddeler karışımını,

e) İmalat: Klinik araştırma ürünleri de dâhil beşeri tıbbi ürün ve/veya etkin maddelerin
üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin tartımını, bölünmesini, işlenmesini, primer
ambalajlama işlemlerini, sekonder ambalajlama işlemlerini, bitmiş ürün haline getirilmesini,
bunlarla ilgili kontrolleri ve seri serbest bırakma faaliyetlerini,

f) İmalatçı/Üretim Yeri İzin Sahibi: Beşeri tıbbi ürün ve/veya etkin maddelerin imalat
yetkisine ve iznine sahip gerçek ya da tüzel kişiyi,

g) İşlem geçmişi kaydı: İşlemlerin seyrinin izlenmesine olanak sağlayan kayıt sistemini,
ğ) İthalatçı: Beşeri tıbbi ürünün ithalat yetkisini elinde bulunduran gerçek ya da tüzel

kişiyi,
h) İyi İmalat Uygulamaları: Beşeri tıbbi ürün ve etkin maddelerin kullanım amacına

uygun, ruhsatına esas bilgilerin veya ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde, kalite
standartlarına uyumlu olarak sürekli imal edilmesini ve kontrolünü sağlayan kalite güvence
sisteminin parçasını,

ı) Kalite güvence sistemi: Beşeri tıbbi ürünlerin beyan edilen amacına uygun olarak
kullanımında gerekli olan kaliteyi temin etmek amacıyla düzenlenmiş uygulamalar bütününü,

i) Kalite güvence sorumlusu: Kalite güvence sisteminin uygulanmasından sorumlu ki-
şiyi,

j) Kalite kontrol sorumlusu: Beşeri tıbbi ürün ve etkin maddeler ile bunların imalatında
kullanılan başlangıç maddelerinin, tedarikinden itibaren tüm imalat sürecinde uygun kalitede
olduğuna karar verilmesini sağlayan numune alma, spesifikasyon, test etme, dokümantasyon
ve onaylama işlemlerinden sorumlu kişiyi,

k) Klinik araştırma ürünü: Klinik araştırmada test edilen veya referans olarak kullanılan
etkin maddenin veya plasebonun farmasötik formunu,

l) Körleme: Klinik araştırma sırasında gönüllüye hangi araştırma ürününün uygulandı-
ğının araştırmada yer alan sorumlu araştırmacı, diğer araştırmacı, gönüllü veya izleyici gibi
bir veya birden çok tarafça bilinmemesini,

m) Kurum:  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
n) Majistral ilaç: Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczanede bu

formüle göre hazırlanan ilacı,
o) Mesul müdür: Klinik araştırma ürünleri de dâhil beşeri tıbbi ürünler ve etkin mad-

deler hakkında gerekli temel bilimsel ve teknik birikimi ve tecrübesi olan, ilgili firma ve Kurum
tarafından sorumlu olarak kabul edilen kişiyi,

ö) Primer ambalajlama: Nihai kullanıcıya sunulacak olan beşeri tıbbi ürünün, temas
halinde olduğu kaba/ambalaja konulması işlemini,

p) Sekonder ambalajlama: Beşeri tıbbi ürünle temas eden iç ambalajın, dış kutuya/am-
balaja konulması, kutu değişimi, baskı, barkodlama/karekodlama, bandrol/etiket yapıştırma,
prospektüs/kullanma talimatı ilavesi, değişimi gibi işlemlerini,

r) Üretim sorumlusu: Her türlü imalat faaliyetinden sorumlu kişiyi,
s) Üretim Yeri İzin Belgesi: Kurumca onaylanan imalat faaliyetlerine ilişkin verilen

izin belgesini,
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ş)Yardımcı madde: Ürünlerin bileşiminde yer alan, etkin maddeler ve ambalaj malze-
meleri dışındaki herhangi bir maddeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Faaliyetler, Sorumluluklar ve Denetim

Başvuru ve değerlendirme
MADDE 5 – (1) Üretim yeri izni almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetme-

liğin Ek 1’inde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur. Ek faaliyet
başvurusunda bulunacak üretim yeri izin sahipleri ise, Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan “Tesis”
başlığı altında zikredilen belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Başvuruda eksiklik
tespit edilmesi durumunda bu eksiklikler, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Kurumca,
eksiksiz bir başvurunun kabul edilmesini ve denetim yapılmasını takip eden en geç doksan gün
içinde başvuru neticelendirilerek üretim yeri izin belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceğine ka-
rar verilir. Başvuru sahibinden kaynaklanan gecikmeler ve uygunsuzluklar, doksan günlük süre
hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başvurunun değerlendirildiği aşamada, başvuruda herhangi bir değişiklik talep edil-
mesi durumunda, bu talebin ilave otuz gün içinde incelenerek sonuçlandırılması esastır.  Ku-
rumca talep edilen ek bilgiler temin edilene kadar otuz günlük süre durdurulur.

(3) İmalathanede gerçekleştirilen denetim sonucunda, imalathanenin gerekli şartlara
sahip olmadığı tespit edilirse başvuru Kurumca reddedilir. Bu durumda tespit edilen eksiklikler
tamamlandıktan sonra Kuruma yeni bir başvuru yapılabilir.

(4) Yalnızca seri serbest bırakma faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel kişiler bu Yönet-
meliğin Ek 2’sinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

Belgelendirme
MADDE 6 – (1) Kurum tarafından başvurunun kabul edilmesinden sonra, denetçilerce

imalathanede gerçekleştirilen denetimler veya yapılacak değerlendirmeler neticesinde, 5 inci
maddedeki hususlar ile İyi İmalat Uygulamaları gerekliliklerinin karşılandığının anlaşılması
halinde, Üretim Yeri İzin Belgesi düzenlenir.

(2) Üretim yeri izni, belirlenen esaslara uygun olarak, klinik araştırma ürünleri de dâhil,
başvuruda belirtilen adreste yer alan imalathane ve faaliyetler ve/veya farmasötik formlar için
verilir.

(3) Kurumca üretim yeri izin belgesi düzenlenmiş imalathanelere,  usulüne uygun olarak
yapılacak başvuruya istinaden, İyi İmalat Uygulamaları Sertifikası düzenlenir.

Yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde imal edilerek pazara sunulacak

beşeri tıbbi ürün ve etkin maddelerin imalatı sadece Kurumca üretim yeri izni verilmiş yerlerde
İyi İmalat Uygulamaları prensip ve kılavuzları ile üretim yeri izin belgesine uygun olarak ger-
çekleştirilir. Bu hüküm, sadece yurtdışına ihracat amacı ile imalat gerçekleştiren yerler için de
geçerlidir.

(2) Üretim yeri izin belgesi, başvuruda bulunulan imalat faaliyetlerinin tamamı veya
bir kısmı için verilebilir.

(3) Beşeri tıbbi ürünlerin imal edildiği imalathanelerde yalnızca beşeri tıbbi ürünler
imal edilebilir, ancak:

a) İlgili Bakanlık ve Kurumlarca düzenlenmiş mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere,
Kurumca üretim yeri izni verilmiş beşeri tıbbi ürün imalathanelerinde, imalatçı tarafından çap-
raz bulaşma riskini engelleyici tedbirlerin alınması ve Kuruma sunularak uygun bulunması şar-
tıyla, aynı alanlarda uygun formda ve sınıfta veteriner tıbbi ürünler ile uygun formda takviye
edici gıdalar üretilebilir. Kurum, gerektiğinde ek tedbirler ile kalifiye personel talep eder.

b) İlgili Bakanlık ve Kurumlarca düzenlenmiş mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere,
Kurumca üretim yeri izni verilmiş beşeri tıbbi ürünlerin imalathanelerinde bağımsız alan, ayrı
ekipman ve ayrı havalandırma sistemleri kullanılması şartıyla; insana uygulanan biyosidal
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ürünler, insan doku ve hücre ürünleri, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler üretilebilir. Bu hususta
imalatçı tarafından, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu ve diğer kılavuzlar kapsamında çapraz
bulaşmayla ilgili yapılacak risk değerlendirmesinin Kuruma sunulması ve onay alınması zo-
runludur. Söz konusu risk değerlendirmesi sonucunun daha ileri önlemler gerektirmesi duru-
munda bu bentte belirtilen müsaade uygulanmaz. Tıbbi cihazların uygun sınıf ve formda olması,
beşeri tıbbi ürünlerin kalitesine risk teşkil etmediğinin İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu ve
diğer kılavuzlar kapsamında imalatçı tarafından kanıtlanması ve Kurumca onay verilmesi kay-
dıyla, bağımsız alanlarda üretim şartı aranmaz.

Üretim yeri izin sahibinin sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Üretim yeri izin sahibi aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir:
a) Bu Yönetmelik gereklerine uygun mesul müdür ile yürütülen faaliyetlerle uyumlu

olarak İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen gerekliliklere uygun eğitim almış ve ye-
terli tecrübeye sahip üretim sorumlusu, kalite güvence sorumlusu, kalite kontrol sorumlusu ve
yeterli sayıda uygun personeli istihdam eder.

b) Mesul müdürün görevinden ayrılması durumunda otuz gün içerisinde yerine bu Yö-
netmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirir ve Kuruma başvuru
yapar.

c) Mesul müdürün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm imkânları sağlar.
ç) Etkin maddeyi temin ettiği imalatçı, ithalatçı veya dağıtıcıların; etkin maddenin temin

edildiği ülkenin yetkili otoritesinde kayıtlı olduğunu belgeler. Temin ettiği etkin madde ve yar-
dımcı maddelerin güvenilirliğini ve kalitesini doğrular.

d) İmalatını gerçekleştirdiği beşeri tıbbi ürün ve etkin maddelerde ve imalat sürecinin
ara basamaklarında gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar.

e) Kullanılabilir olmayan veya bu niteliğini yitirmiş beşeri tıbbi ürünler ile etkin madde
ve yardımcı maddelerin ilgili mevzuata göre imhasını sağlar.

f) Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunun gerek-
lerini yerine getirir.

g) Denetçilerin gerekli gördükleri herhangi bir zamanda tesisteki tüm alanlar, dokü-
manlar ve kayıtlarda inceleme yapmalarına imkân sağlar.

(2) Üretim yeri izin sahibi; mesul müdürün, üretim sorumlusunun, kalite güvence so-
rumlusunun ve kalite kontrol sorumlusunun tam gün süreyle görev yapmasını sağlar. Bunların,
geçici olarak görevde bulunmadığı sürelerde yerlerine vekâlet edecek aynı nitelikleri haiz ve-
killer, üretim yeri izin sahibi tarafından görevlendirilir. Mesul müdürün geçici olarak görevde
bulunmadığı sürenin 30 günü aşması durumunda yapılacak vekâlet hakkında Kuruma bilgi ve-
rilir. Mesul müdüre yapılan vekâlet süresinin altı ayı geçmesi durumunda, yeni bir mesul müdür
atanması için derhal Kuruma başvuruda bulunulur.

(3) Üretim yeri izin sahibi, bu izin kapsamına giren beşeri tıbbi ürünlerin sahte olduğuna
dair şüphe duyması veya bilgi alması durumunda, bu ürünlerin her türlü yayın ve iletişim ka-
nallarında yapılan yasal olmayan satışları da dâhil olmak üzere, yasal veya yasal olmayan te-
darik zinciriyle dağıtılıp dağıtılmadığı hususunda yetkili otoriteyi ve ruhsat sahibini bilgilen-
dirir. Kimliğinde, kaynağında veya dağıtım geçmişinde sahtecilik yapılan ürünler, sahte ürün-
lerdir. Dolayısıyla, herhangi bir beşeri tıbbi ürünün:

a) Ambalaj, ambalaj bilgileri, etiket, isim veya yardımcı maddeler de dâhil olmak üzere
bileşimindeki maddelerden biri ve bu maddelerden birinin dozu olmak üzere kimliğinde veya,

b) İmalatçı, imal edildiği ülke, orijin ülkesi veya ruhsat veya izin sahibini içeren kay-
nağında veya,

c) Kullanılan dağıtım kanalları ile ilgili kayıt ve dokümanlar olmak üzere dağıtım geç-
mişinde,

sahtecilik yapılması durumlarında, söz konusu ürün sahte olarak kabul edilir. Bu tanım
istenmeden oluşan kalite hatalarını içermez ve fikri mülkiyet haklarının ihlali konuları bu kap-
samda değerlendirilmez.
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(4) Üretim yeri izin sahibi, söz konusu ürünün gerçek ve tahrif edilmemiş olduğunu
gösteren ve 25/4/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürün-
lerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliğinde yer alan güvenlik özel-
liklerini, primer ambalajı açılmayacak şekilde yerleştirerek ürünün gerçek olduğunu doğrular.
Ayrıca:

a) Ürüne ait güvenlik özelliklerinin yerleştirilmesi, İlaç Takip Sistemine uygun olarak
İyi İmalat Uygulamaları koşullarında yapılır.

b) İlaç Takip Sistemine ilişkin güvenlik özelliklerinin değiştirilmesi yetkisi Kuruma
aittir.

Mesul müdür
MADDE 9 – (1) Mesul müdür,  eczacılık,  tıp ve en az dört yıl süreli lisans eğitimi

veren kimya bilim dallarının en az birinden mezun olmak zorundadır.
(2) Bu maddede belirtilen koşulları yerine getirmesi şartı ile üretim yeri izin sahibi,

mesul müdür sorumluluğunu bizzat kendisi yürütebilir.
(3) Mesul müdürün; Kurum tarafından ya da bulunduğu ülke otoritesi tarafından üretim

yeri izni verilmiş bir veya birden fazla imalathanede, sigorta prim belgeleri ve işverenin beyanı
ile belgelendirdiği, üretim, kalite güvence veya kalite kontrol faaliyetlerinden birinde en az iki
yıl pratik tecrübesinin olması zorunludur. Ancak birinci fıkrada belirtilen meslek mensupla-
rından, ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olanlar da üretim yerlerinde mesul müdürlük
görevini üstlenebilir.

(4) Mesul müdür, beşeri tıbbi ürünlerin ve etkin maddelerin bu Yönetmelik, yürürlükteki
diğer mevzuat, İyi İmalat Uygulamaları ve İyi Dağıtım Uygulamaları prensipleri ile ruhsat ko-
şulları uyarınca imalatının ve kontrollerinin yapılarak, serilerin serbest bırakılması ve seri ka-
yıtlarının en az beş yıl süre ile saklanarak talep halinde Kurum yetkililerinin denetimine su-
nulmasından sorumludur.

(5) Bu maddede belirtilen koşulları taşıdığı anlaşılan mesul müdürler için Kurumca
belge düzenlenir.

Denetimler
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren imalathaneler, Kurum denetimine

tabidir. Kurum, beşeri tıbbi ürün ve etkin maddelerden numune alabilir. Gerek görülmesi du-
rumunda denetimler ruhsat sahibinin tesislerini kapsayabilir. Bu madde hükümleri ile sınırlı
olmamak kaydıyla denetimlerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İmalathaneler, beşeri tıbbi ürünler için kontratlı analiz hizmeti veren laboratuvarlar
ve ithalatçılar, Kurumun risk bazlı değerlendirmesi sonucu oluşturduğu program dâhilinde rutin
denetimlere tabidir. Bu denetimler gerektiğinde haber vermeksizin yapılabilir.

b) Kurumca gerek görülmesi halinde veya herhangi bir uygunsuzluk şüphesine istina-
den, ithal edilen etkin maddeler ile yardımcı maddelerin imalathanelerinin veya depolama, da-
ğıtım yerlerinin denetimleri gerçekleştirilir.

(2) Denetçiler yürüttükleri denetimler sırasında; gerekli gördüğü dosya ve belgeleri ka-
nuni bir engel bulunmadıkça, denetim yaptığı kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ilgili
kişilerden istemek, incelemek, gerek görülmesi halinde yetkili merciler tarafından onaylanmış
nüshalarını almak, imalathane, depolama ve dağıtım yerleri de dâhil olmak üzere ürünlerin
imal edildiği, analiz edildiği, depolandığı, dağıtıldığı, satıldığı veya kullanıldığı tüm yerler ile
denetime konu olan sabit ve seyyar her türlü yerde denetim, inceleme, sayım ve araştırma yap-
mak, numune almak, gerektiğinde bunları mühürlemek, imalat, dağıtım veya satışını durdur-
mak, yediemine almak, toplamak veya toplatmak, elektronik takip sisteminde ürün hareketlerini
durdurmak ve bu konularda her derecedeki yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgiyi iste-
mek ve gerekli yazışmaları yapmak hususlarında yetkilidir.

(3) Kurum birinci fıkrada belirtilen denetimler vasıtasıyla üretim yeri izni almış olan
yerlerin, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu ve prensiplerine uygun faaliyette bulunmalarını
sağlar.

(4) Denetim sonrası, denetlenen yere tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme yapıp
görüş bildirebilmesi için Kurumca, süre verilebilir.
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(5) Kurum birinci fıkrada belirtilen her denetimin ardından hazırladığı rapor doğrultu-
sunda, denetlenen imalathanenin ilgili mevzuata uyum sağlayıp sağlamadığı hususunu denet-
lenen firmaya bildirir.

(6) İmalathanelerde gerçekleştirilen denetimlerin akabinde ilgili mevzuata aykırılık tes-
pit edilmesi halinde, Kurumca imalathaneye, tespit edilen eksikliklerini tamamlaması için
eksikliklerin niteliğine uygun süre verilebilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilip gide-
rilmediği hususunda gerek görülmesi halinde tekrar yerinde denetim yapılır.

Üretim yeri izin belgesi ve beşeri tıbbi ürün izin/ruhsatına uyumluluk
MADDE 11 – (1) Üretim yeri izin sahibi/ürün ruhsat sahibi, beşeri tıbbi ürün izin/ruhsat

başvurusunda Kuruma sunulan ve Kurumca kabul edilen bilgi ve belgeler kapsamında, imalat
faaliyetlerinin sürdürülmesiyle yükümlüdür. Klinik araştırma ürünlerinin tüm imalat süreçle-
rinin, 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürün-
lerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik gereğince destekleyici tarafından Kuruma su-
nulan bilgilere uygun olarak gerçekleştirilmesi, imalatçının sorumluluğundadır.

(2) İmalatçı, klinik araştırma ürünlerinin geliştirilmesi dâhil, bilimsel ve teknik ilerle-
meler ışığında imalat yöntemlerini düzenli olarak gözden geçirir.

(3) Üretim yeri izin sahibi, imalathane ile ilgili yapılacak değişiklikleri, değişiklikler
uygulamaya alınmadan önce, Kurumca belirlenecek esaslara uygun olarak Kuruma bildirmekle
yükümlüdür.

(4) İmalatçı, Tesis Ana Dosyasını başvuru sırasında veya üretim yeri izni alınmasının
hemen akabinde, Kuruma sunar. İmalathanede gerçekleşen değişiklikler doğrultusunda, Tesis
Ana Dosyası düzenli olarak gözden geçirilir. Bu kapsamda, Tesis Ana Dosyasında değişiklik
yapılması durumunda, hazırlanan güncel Tesis Ana Dosyası Kuruma sunulur.

Medikal gazlar
MADDE 12 – (1) Medikal gaz üretim yerlerinde görevlendirilecek mesul müdürlerin,

Kurumun görev alanına giren ürünlerin imalatında en az iki yıl pratik tecrübesinin olması zo-
runludur.

(2) Yalnızca medikal gaz primer ambalajlama (dolum) işlemi gerçekleştiren tesislerde
görevlendirilecek mesul müdürler için pratik tecrübe hususu aranmaz ve mesul müdür hari-
cindeki personel için 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.

(3) Medikal gaz ithalat faaliyeti ile imalat, depolama ve satış yerlerinin açılması, faa-
liyetlerine devam etmesi ve denetimlere ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.

İthal edilen beşeri tıbbi ürünler
MADDE 13 – (1) İthal edilen beşeri tıbbi ürünlerin imalathaneleri, Kurum tarafından

belirlenen usul ve esaslara göre denetlenir.
(2) Birinci fıkradaki usul ve esaslara göre yapılan denetim sonrası, ithal ürünlere İyi

İmalat Uygulamaları Sertifikası düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verilir.
(3) İthal edilen beşeri tıbbi ürünlerde, ithalatçı, söz konusu ürünlerin bu Yönetmelik

hükümleri ile düzenlenmiş İyi İmalat Uygulamaları gerekliliklerini karşıladığına dair Kurumca
verilen veya ilgili ülkenin yetkili otoritesi tarafından verilmiş olup Kurumca kabul edilen İyi
İmalat Uygulamaları Sertifikasını ve/veya Üretim Yeri İzin Belgesini sunar. Kurumca verilen
veya kabul edilmiş İyi İmalat Uygulamaları Sertifikası bulunmaması durumunda, ilgili kıla-
vuzlara uygun olarak Kuruma başvuruda bulunur. Kurumca verilen sertifikanın yenilenmesi
için de geçerlilik süresi dolmadan ilgili kılavuz doğrultusunda Kuruma başvurulması gerekir.

(4) İthalatçı, ithal edilen beşeri tıbbi ürünleri, imal edildiği ülkenin yetkili otoritesi ta-
rafından onaylanmış imalathaneden, klinik araştırma ürünü ithalatçısı ise, klinik araştırma ürü-
nünü ilgili otoriteye bildirilmiş ve otorite tarafından uygun görülmüş bir imalatçıdan temin et-
mekle yükümlüdür.

(5) İthalatçı, ithal edilen beşeri tıbbi ürünün her bir serisinin, ithal edilmesine mukabil,
ürün ruhsat dosyası/spesifikasyonları çerçevesinde gerekli test ve kontrollerden geçmiş olarak
ülkemiz piyasasına serbest bırakılmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ithalatçı tarafından
istihdam edilecek bir mesul müdür tarafından yerine getirilir.
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(6) Kurum, ithal edilen beşeri tıbbi ürünlerin ülkemiz piyasasına serbest bırakılmasına
esas teşkil edecek bir önceki fıkrada belirtilen test ve analizlerin bir kısmının ya da tamamının
ülkemizde gerçekleştirilmesini ve mesul müdür tarafından seri serbest bırakılma onayını talep
edebilir.

(7) Ruhsat sahibi firma, ithal edilen beşeri tıbbi ürünlerin her serisinden en az iki tam
analitik kontrolün yapılmasına yetecek veya Kurumca onaylanan miktarda numunenin imalatçı
tarafından alınmasından ve ürünün son kullanma tarihinden sonra en az bir yıl muhafaza edil-
mesinden sorumludur. Ruhsat sahibi, Kurumca talep edilmesi halinde, söz konusu numuneleri
analiz için 1 ay içerisinde Kuruma sunar. Kurumun, bu numunelerin Türkiye’de muhafaza edil-
mesini isteme hakkı saklıdır.

(8) Klinik araştırma ürünlerinin ithalat işlemlerinde, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik
Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Etkin ve yardımcı maddeler
MADDE 14 – (1) Beşeri tıbbi ürünlerin imalatında, İyi İmalat Uygulamaları prensipleri

ve kılavuzlarına uyumlu olacak şekilde, sadece İyi İmalat Uygulamalarına göre imal edilen ve
İyi Dağıtım Uygulamaları prensiplerine göre dağıtımı yapılan etkin maddeler kullanılır.

(2) Üretim yeri izin sahibi/ruhsat sahibi, etkin madde imalatçısının ve dağıtıcısının İyi
İmalat Uygulamaları ve İyi Dağıtım Uygulamaları prensipleriyle uyumlu olduğunu, etkin mad-
denin imalatçı ve dağıtıcılarının imalat ve dağıtım yerlerine denetim yaparak doğrular. Üretim
yeri izin sahibi faaliyetlerin uygunluğunu ya kendisi ya da bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde,
bir sözleşme altında, onun adına hareket eden bir tüzel kişiyle sağlar. Ancak bu durum imalat-
çının sorumluluğunu kaldırmaz.

(3) Üretim yeri izin sahibi, yardımcı maddelerin beşeri tıbbi ürünlerde kullanılmaya el-
verişli olduğunu, uygun İyi İmalat Uygulamalarının veya eşdeğer standartları güvence eden
bir kalite yönetim sisteminin varlığını kontrol ederek onaylar. Fason imalat söz konusu oldu-
ğunda bu sorumluluk, taraflar arasında yapılan sözleşmede açıkça tanımlanır. Bu onay, yürür-
lükteki kılavuzlara uygun olarak resmîleştirilmiş risk değerlendirmesine dayanarak yapılır. Bu
risk değerlendirmesi, yardımcı maddelerin kaynağı, kullanım amacı, önceki kalite hataları,
bunların yanı sıra diğer uygun kalite sistemleri gereksinimleri göz önüne alınarak yapılır.

(4) Kurum, ihracat amaçlı ülkemizde imal edilenleri de dâhil olmak üzere, etkin mad-
delerin imalatı, ithalatı ve dağıtımının, İyi İmalat Uygulamaları ve İyi Dağıtım Uygulamaları
ile uyumlu olmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

(5) Etkin maddeler sadece aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde ithal edilebilir:
a) Etkin maddeler Kurum tarafından yayımlanan İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu

standartlarına uygun olarak imal edilir ve Kurum tarafından belirlenen ürün grupları için etkin
madde imalathaneleri denetlenir.

b) Kurum tarafından denetim yapılmadığı durumlarda, ülkemize ithalatı yapılacak etkin
maddelerin, ilgili ülkede veya uluslararası kabul gören İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzlarına
uygun olduğunu gösteren belgelerin ilgili mevzuatına göre Kuruma sunulması gereklidir.

Özel hükümler
MADDE 15 – (1) Merkezî radyofarmasi laboratuvarları, Kurumun denetimine ve iznine

tabidir. Bunlarla ilgili işlemler, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
(2) Sekonder ambalajlama faaliyeti yürüten imalathaneler, İspençiyari ve Tıbbi Müs-

tahzarlar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca eczacı bir mesul müdür istihdam etmek şartıyla,
ithal ürünleri depolayabilirler ve bu ürünlerle ilgili sekonder ambalajlama faaliyetlerinde bu-
lunabilirler. Sekonder ambalajlama işlemlerine ek olarak farklı imalat faaliyetlerini yürüten
imalathaneler de, sekonder ambalajlama işlemleriyle birlikte ithal ürünlerin depolama işlem-
lerini, üretim yeri mesul müdürünün eczacı olması kaydıyla yapabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İyi İmalat Uygulamaları ve İlkeleri

Kalite güvence sistemi
MADDE 16 – (1) İmalatçı, farklı birimlerin personel ve yönetiminin aktif katılımını

sağlayacak şekilde etkin bir kalite güvence sistemini kurar ve uygular.
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Personel
MADDE 17 – (1) Personel açısından imalathanelerde aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) İmalatçı, her imalat alanında, kalite güvence sisteminin amaçlarına ulaşmak için uy-

gun nitelikte, yetkili ve yeterli sayıda personel bulundurur.
b) İyi İmalat Uygulamalarını yerine getirmek ve yürütmekten sorumlu, mesul müdür

ve kilit personelin görevleri, iş tanımında belirtilir. Bu kişilerin hiyerarşik ilişkisi, organizasyon
şemasında tanımlanır. Organizasyon şeması ve iş tanımları imalatçının iç prosedürüne göre
onaylanır.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere, sorumluluklarını düz-
gün bir biçimde yerine getirebilmeleri için yeterli yetki verilir.

ç) Personel, kalite güvence ve İyi İmalat Uygulamaları kavramlarının teorisi ve uygu-
laması hakkında ve ayrıca varsa klinik araştırma ürünlerinin imalatı konusundaki özel gerek-
lilikleri içeren, başlangıç eğitimine ve sonrasında periyodik eğitimlere dâhil edilir ve bu eği-
timlerin etkinliği değerlendirilir.

d) Yürütülen faaliyetlerle uyumlu hijyen programları oluşturulup, düzenli aralıklarla
uygun sağlık kontrolleri programlanarak izlenir. Bu programlara personelin sağlık, hijyen uy-
gulamaları ve kıyafet kullanımı ile ilgili prosedürler de dahil edilir.

Bina, tesis ve ekipmanlar
MADDE 18 – (1) Bina, tesis ve ekipmanlar açısından aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Bina, tesis ve ekipmanlar, amaçlanan faaliyetlere uygun şekilde tasarlanır, inşa edilir,

yerleştirilir, düzenlenir.
b) Bina, tesis ve ekipmanlar, kontaminasyon, çapraz kontaminasyon ve genel olarak

ürünün kalitesini etkileyebilecek herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek, hata riskini en aza in-
dirgemek ve etkili bir temizlik ve bakımı temin etmek üzere düzenlenir.

c) Ürünün kalitesi açısından kritik olan imalat faaliyetleri için kullanılacak tesis, ekip-
man ve sistemler, uygun kalifikasyon ve validasyon işlemlerine tabi tutulur.

Dokümantasyon
MADDE 19 – (1) Dokümantasyon açısından aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) İmalatçı, üretim formülü, üretim prosesi, ambalajlama talimatları, prosedürleri ve

yürütmekte olduğu çeşitli imalat faaliyetlerinin kayıtlarını da kapsayan spesifikasyonlara dayalı
bir dokümantasyon sistemi kurar ve işletir.

b) Dokümanlar açık, hatasız ve güncel tutulur. Genel üretim faaliyetleri ve koşulları
için önceden oluşturulmuş prosedürler ile her seriye ait spesifik üretim dokümanları saklanır.
Bu dokümanlar, her seri imalatının geçmişini ve klinik araştırma ürününün geliştirilme safha-
sına ait değişiklikleri izlemeyi mümkün kılar.

c) Seri ile ilgili dokümanlar, en az beş yıl olmak üzere, serinin son kullanım tarihinden
sonra en az bir yıl süreyle muhafaza edilir. Ürün ruhsat dosyası ile ilgili Kuruma sunulan ilk
ve sonradan güncellenen dokümanlar, ruhsat iptal edilene kadar muhafaza edilir. Klinik araş-
tırma ürünleri için ise seriye ait dokümanlar, söz konusu imalat serisinin kullanıldığı son klinik
araştırmanın tamamlanmasını veya resmî olarak sonlandırılmasını takiben en az beş yıl süre
ile saklanır.

ç) İmalatçı, yazılı dokümanlar yerine elektronik, fotoğrafik ya da diğer veri işleme sis-
temleri kullanıyorsa, öngörülen saklama süresi boyunca verileri uygun bir şekilde saklayacak
sistemi valide eder. Bu sistemle toplanan veri, okunaklı bir şekilde elde hazır bulundurulur.

d) Elektronik olarak toplanmış veri, verinin kaybolmasına ve zarar görmesine karşı
kopyalamak, yedeklemek ya da başka bir saklama sistemine aktarmak suretiyle korunur ve iş-
lem geçmişi kaydına ait veriler saklanır, talep edilmesi halinde yazılı olarak Kuruma sunulur.

İmalat
MADDE 20 – (1) Değişik imalat faaliyetleri, önceden oluşturulmuş prosedür ve tali-

matlara göre ve İyi İmalat Uygulamalarına uygun olarak yürütülür. Proses içi kontrollerin ya-
pılması için uygun ve yeterli kaynaklar sağlanır. Tüm proses sapmaları ve ürün hataları yazılı
hale getirilir ve detaylı olarak araştırılır.
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(2) Çapraz kontaminasyon ve diğer karışıklıkları önlemek için gerekli teknik ve idarî
tedbirler alınır. Klinik araştırma ürünleri için ise körleme işlemine veya sonrasını kapsayan
tüm işlem aşamalarına özel bir dikkat gösterilir.

(3) Beşeri tıbbi ürün ve etkin maddelere ait üretim prosesi ile ilgili her yeni imalat yön-
temi veya imalat sürecindeki önemli değişikliklerin valide edilmesi gerekmektedir. İmalat sü-
recindeki kritik aşamalar da ayrıca düzenli olarak gözden geçirilir.

(4) Klinik araştırma ürünleri için imalat sürecinin, ürün geliştirme aşamaları da dikkate
alınarak mümkün olduğu kadar bütünüyle valide edilmesi esastır. Bunun mümkün olmadığının
gösterildiği durumlarda, kritik aşamalar valide edilir. İmalat sürecinin tasarımı ve geliştirilme-
sindeki tüm basamaklar bütünüyle kayıt altına alınır.

Kalite kontrol
MADDE 21 – (1) Kalite kontrol aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılır:
a) İmalatçı, gerekli niteliklere sahip ve üretimden bağımsız bir kalite kontrol sorumlusu

tarafından yönetilen bir kalite kontrol sisteminin tesis edilmesini ve yürütülmesini sağlar.
b) Kalite kontrol sorumlusunun emrinde, başlangıç maddesi, yarı mamul ve bitmiş ürün

ile ambalaj malzemelerinin gerekli testlerini gerçekleştirecek, uygun personel ve ekipman do-
nanımı sağlanmış olan bir veya daha fazla kalite kontrol laboratuvarı bulunur.

c) Satışa, dağıtıma veya klinik araştırmada kullanıma gönderilmeden önce,  analitik so-
nuçlara ek olarak, üretim koşulları, proses içi kontrol sonuçları, üretim kayıtları değerlendir-
meleri ve bitmiş ürün ile son ambalaj da dahil spesifikasyonlara uygun olduğuna dair bitmiş
ürünün kontrolleri yürütülür.

ç) Bitmiş ürünün her serisinden numune alınarak, son kullanma tarihinden sonra en az
bir yıl muhafaza edilir. Üretim prosesinde kullanılan çözücüler, gazlar ve sular haricindeki baş-
langıç maddelerine ait numuneler ürünün serbest bırakılmasından sonra en az iki yıl süreyle
muhafaza edilir. Başlangıç maddelerinin stabiliteleri, ilgili spesifikasyonlarında daha kısa olarak
belirtilmiş ise saklama süreleri kısaltılabilir. Küçük miktarlarda veya tane olarak ayrı ayrı imal
edilen veya saklanmaları özel problem oluşturan başlangıç maddeleri ve beşeri tıbbi ürünlerden
raf numunesi alınması ve saklanması koşulları, Kurumun onayı alınmak şartıyla ayrıca düzen-
lenebilir.

d) Klinik araştırma ürünleri için bulk ürünün her serisinin ve her bitmiş ürün serisinde
kullanılan ambalaj bileşenlerinin yeterli miktardaki numuneleri, serinin kullanıldığı klinik araş-
tırmanın tamamlanmasından veya resmî olarak sonlandırılmasından sonra en az beş yıl süreyle
muhafaza edilir.

Fason işlem
MADDE 22 – (1) Fason işlemler aşağıdaki hususlar çerçevesinde yürütülür:
a) Fason üretim işlemi ya da üretimle ilişkilendirilebilecek herhangi bir işlem, taraflar

arasında, karşılıklı sorumlulukların açık olarak belirtildiği bir sözleşme ile yapılır.
b) Sözleşmede; şikâyetler, geri çekme, kontratlı analizler gibi konular da dâhil olmak

üzere işveren ve yüklenici arasındaki sorumluluklar, yüklenicinin İyi İmalat Uygulamaları
prensiplerini takip edeceğine ve her bir serinin piyasaya serbest bırakılma yetkisinin hangi ta-
rafın mesul müdürü sorumluluğunda bulunduğuna dair hususlar açık bir şekilde tanımlanır.
Bununla birlikte, bu hüküm tarafların Kuruma karşı sorumluluğunu kaldırmaz.

c) Yüklenici, İyi İmalat Uygulamaları prensip ve kılavuzlarına uyacağını taahhüt eder.
Yüklenici, Kurum veya işveren tarafından yapılacak denetimlerle ilgili yükümlülüklerini yerine
getirir.

ç) Yüklenici, işverenin yazılı izni olmaksızın sözleşmeyle kendisine verilmiş herhangi
bir iş için alt yüklenici kullanamaz.

d) İthalatçı ve imalatçılar tarafından, imalatla ilgili kontroller ve ürünlerin seri serbest
bırakılmasına esas analizleri için yurtiçinde yüklenici olarak kontratlı laboratuvar kullanılacak
ise bu hususta Kurumdan izin alınması gerekir. Bununla ilgili usul ve esaslar Kurumca belir-
lenir.
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Şikâyetler ve geri çekme
MADDE 23 – (1) İmalatçı/ürün ruhsat sahibi, şikâyetlerin kaydedilmesi ve değerlen-

dirilmesi ile birlikte beşeri tıbbi ürünün herhangi bir anda piyasadan derhal geri çekilebilmesini
sağlayacak etkili bir dağıtım kayıt sistemi kurar. Şikâyete konu olan hata, imalatçı/ürün ruhsat
sahibi tarafından kaydedilir ve araştırılır. Yapılan işlemler sonucunda ürünün geri çekilmesi
söz konusu ise, bu durum gecikmeksizin Kuruma bildirilir. Ürün diğer ülkelere ihraç edilmiş
ise, bu ülkelere 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Çekme
Yönetmeliği kapsamında konu bildirilir.

(2) Klinik araştırma ürünleri söz konusu olduğunda imalatçı/ürün ruhsat sahibi, des-
tekleyici ile birlikte, şikâyetleri kaydederek gözden geçirebileceği ve dağıtım kanallarındaki
ürünlerini hemen geri çekebileceği etkili bir sistem kurar. İmalatçı/ürün ruhsat sahibi, herhangi
bir şikâyeti kaydederek araştırır ve tedarikte olağan dışı bir kısıtlamaya yol açacak durumu
veya geri çekme durumunu Kuruma bildirir. Klinik araştırma ürünlerinin çalışıldığı tüm ülkeler
ile bütün araştırma merkezleri tanımlanır. Daha önce ruhsat almış bir klinik araştırma ürünü
için, klinik araştırma ürününün imalatçısı, destekleyici ile koordinasyon halinde, ruhsatlı ürünle
ilişkili olabilecek herhangi bir uygunsuzluk konusunda ruhsat sahibini bilgilendirir. Ayrıca des-
tekleyici, körleştirilmiş araştırma ürününü yalnızca geri çekmenin gerektirdiği ölçüde açığa
vurmak kaydıyla, körleştirilmiş araştırma ürünlerinden körlemeyi hızla kaldırabilmek için bir
sistem kurar.

İç denetim
MADDE 24 – (1) İmalatçı, İyi İmalat Uygulamaları kapsamında gerekli düzeltici ön-

lemleri almak amacıyla, kalite güvence sisteminin bir parçası olarak iç denetim işlemini yürütür.
Bu tür iç denetim işlemlerinin ve buna dayalı düzeltici önlemlerin kayıtları tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Veri tabanı
MADDE 25 – (1) Kurumca, kamuya açık veri tabanı oluşturularak, izinli imalathane-

lere ilişkin güncel bilgiler bu veri tabanına girilir.
Uygulama
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik, İyi İmalat Uygulamaları  ve İyi Dağıtım Uygulama-

ları esasları çerçevesinde, ilgili kılavuzlarla birlikte uygulanır.
Müeyyideler
MADDE 27 – (1) Kurumca yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerini tamamla-

ması için imalathaneye eksikliklerin niteliğine uygun süre verilir. Verilen süre sonunda gide-
rilmeyen eksiklikler bulunması halinde üretim yeri izin belgesi tamamen veya kısmen askıya
alınabilir ya da iptal edilebilir. İmalatçının, eksikliklerin veya aykırılıkların giderildiğinin tespit
edilmesi yönündeki talebine istinaden yapılacak inceleme neticesinde, bu eksikliklerin veya
aykırılıkların giderildiğinin anlaşılması halinde, imalathanenin faaliyete geçmesine izin verilir.

(2) İmalathanede gerçekleştirilen denetimlerin herhangi birinde kamu sağlığını tehli-
keye atacak ciddi bir durumun tespit edilmesi halinde, imalat faaliyeti derhal durdurulur. Tespit
edilen hususlar giderilinceye kadar üretim yeri izin belgesi askıya alınabilir veya iptal edi-
lebilir.

(3) İmalathanede gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen eksikliklerini gidermemekte
ısrar ederek aynı eksiklikleri mükerreren tespit edilen imalathanenin üretim yeri izin belgesi
tamamen veya kısmen askıya alınabilir ya da iptal edilebilir.

(4) Üretim yeri izin belgesi askıya alınan veya iptal edilen imalathanelerin, askıya alma
veya iptal etme tarihinden önce imal ederek dağıtımda ve satışta olan ürünleri hakkında askıya
alınma/iptal etme gerekçesi dikkate alınarak Kurumca karar verilir. Üretim yeri izin belgesinin
askıya alınmasını gerektiren uygunsuzluklar bir yıl içerisinde giderilmediği takdirde, askıya
alınan ilgili faaliyetler; tüm faaliyetlerin askıya alındığı durumlarda ise, üretim yeri izin belgesi
iptal edilir.

(5) Kurum tarafından, bu Yönetmelik ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna aykırı
olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen imalathanelerin üretim yeri izin belgeleri kısmen ya da
tamamen askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
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(6) Kurum tarafından, bu Yönetmelik ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna aykırı
olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen imalathane mesul müdürlerinin yetkileri askıya alınabilir
veya tamamen iptal edilebilir. Bu hallerde, imalathane tarafından derhal bu Yönetmelik hü-
kümlerine uygun yeni bir mesul müdür görevlendirilerek Kuruma başvuru yapılır.

(7) İmalathanede gerçekleştirilen denetimlerde mesul müdürün mazeretsiz olarak üç
defa görevi başında bulunmadığının tespiti halinde, mesul müdürlük belgesi iptal edilir ve ima-
lathane tarafından derhal bu Yönetmelik hükümlerine uygun yeni bir mesul müdür görevlen-
dirilerek Kuruma başvuru yapılır.

(8) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen süre içerisinde bu Yönet-
melik hükümlerine uygun yeni bir mesul müdür için Kuruma başvuru yapılmaması veya bunun
tespiti halinde, imalathanenin üretim yer izin belgesi askıya alınır.

(9) Üretim yeri izin belgesine uygulanan askıya alma veya iptal işlemi, Kurum tarafın-
dan verilmiş İyi İmalat Uygulamaları sertifikaları için de uygulanır. Ancak askıya alma/iptal
işleminin belirli bir imalat faaliyetine yönelik uygulandığı durumlarda, İyi İmalat Uygulamaları
sertifikasının kapsadığı faaliyetler dikkate alınır.

(10) Yurtdışından ithal edilen ürünlerde; Kurum tarafından bu Yönetmelik ve İyi İmalat
Uygulamaları Kılavuzuna aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen imalathanelerde imal
edilen ürünler için verilmiş İyi İmalat Uygulamaları Sertifikaları askıya alınabilir veya iptal
edilebilir.

(11) Bu Yönetmelik hükümlerine ya da İyi İmalat Uygulamaları prensiplerine uygun
faaliyet göstermediği tespit edilen veya üretim yeri izin belgesi askıya alınan ya da iptal edilen
imalathanelerdeki ürünlerin ruhsatları Kurumca askıya alınabilir.

(12) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı takdirde fiilin durumuna göre İs-
pençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.

(13) Üretim yeri izin sahipleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunda tanımlandığı şekilde imalatçı olarak kabul edilecek ve söz konusu kanunda
belirtilen durumlar ve koşullar altında zarardan ruhsat sahibiyle birlikte sorumlu tutulacaktır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte ve Kurumca yayımlanan İyi İmalat Uygulamaları

Kılavuzunda hüküm bulunmayan hallerde, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve resmî otoriteler
tarafından yayımlanmış standartlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 2001/83/AT sayılı beşeri tıbbi

ürünler hakkındaki, 2003/94/AT sayılı beşeri tıbbi ürünlerin ve klinik araştırma ürünlerinin İyi
İmalat Uygulamaları prensipleri ve kılavuzu hakkındaki ve 2011/62/AT sayılı sahte beşeri tıbbi
ürünlerin yasal tedarik zincirine girmesini önleme hakkındaki direktifleri dikkate alınarak Av-
rupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü
MADDE 31 – (1) Yalnızca seri serbest bırakma faaliyeti yürütmek isteyen ithalatçıların,

bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içerisinde Yönetmelik kapsamında Kurumdan izin
almaları gereklidir.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler bu Yönetmeliğin yayımın-

dan bir yıl sonra,
b) Diğer hükümler yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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EK-1

ÜRETİM YERİ İZNİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde üretim yeri izni almak isteyenler, İyi
İmalat Uygulamaları çerçevesinde üretim işlemlerini yürüteceklerine dair teminat içeren dilekçe
ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri Kuruma sunar:

1) Firma:
a) Adı ve adresi.
b) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti.
2) Mesul müdür:
a) Özgeçmişi (tarihli ve imzalı).
b) Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı.
c) Lisans diplomasının veya fotoğraflı çıkış belgesinin Kurum onaylı sureti (Sağlık Mü-

dürlüğü veya noter onaylı).
ç) En az 2 yıllık pratik deneyim sahibi olduğunu gösteren işveren beyanı ve/veya sigorta

prim belgeleri.
d) Nüfus cüzdanı sureti.
e) Altı aydan eski tarihli olmamak üzere göz muayenesi raporu ve sağlık raporu.
f) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
g) Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
ğ) Bağlı olduğu meslek odasından alacağı oda kayıt belgesi (varsa).
h) Daha önce çalıştığı işten ayrıldığını kanıtlayan belge.
3) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kilit personel:
a) Özgeçmişi.
b) Lisans diplomasının veya çıkış belgesinin noter onaylı sureti.
c) Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler.
4) Tesis:
a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti.
b) ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) kararı.
c) Organizasyon şeması ve iş tanımları (Kilit personeller için).
ç) Yürütülecek faaliyetler ve üretimi yapılacak formlar.
d) Üretim akış şemaları.
e) Tesiste üretilen beşeri tıbbi ürünler dışındaki tüm ürünler ve varsa ayrılmış alanlarda

üretimi yapılacak beşeri tıbbi ürünler.
f)  Bina yerleşim planları.
g) Malzeme ve personel akışlarını, alanlar/odalar arası basınç farklarını, sınıflandırılmış

alanlar için hava sınıflarını gösteren krokiler, su sistemi akış şeması.
ğ) Üçüncü firmalara fason olarak yaptırılacak üretim veya analiz faaliyetleri.
h) Validasyon master planı (ekipman/sistem/proseslerin validasyon/kalifikasyon du-

rumlarını gösterecek şekilde).
ı) Prosedür ve talimat listesi.
i) Varsa tesis ana dosyası.
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EK-2

YALNIZCA SERİ SERBEST BIRAKMA FAALİYETİ YÜRÜTECEK YERLERİN

ÜRETİM YERİ İZİN BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde yalnızca seri serbest

bırakma faaliyeti yürütmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve

belgeleri Kuruma sunar:

1) Firma:

a) Adı ve adresi.

b) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti.

c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya onaylı sureti.

ç) Organizasyon şeması ve iş tanımları (Kilit personeller için).

d) Serbest bırakması yapılacak beşeri tıbbi ürün listesi, bu ürünlerin diğer (Yurtiçindeki

ve yurtdışındaki) üretim aşamalarından sorumlu olan firmalar ve bunların adresleri.

e) Prosedür ve talimat listesi.

2) Mesul müdür:

a) Özgeçmişi (tarihli ve imzalı).

b) Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı.

c) Lisans diplomasının veya çıkış belgesinin Kurum onaylı sureti (Sağlık Müdürlüğü

veya noter onaylı).

ç) En az 2 yıllık pratik deneyim sahibi olduğunu gösteren işveren beyanı ve/veya sigorta

prim belgeleri.

d) Nüfus cüzdanı sureti.

e) Altı aydan eski tarihli olmamak üzere göz muayenesi raporu ve sağlık raporu.

f) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

g) Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

ğ) Bağlı olduğu meslek odasından alacağı oda kayıt belgesi (varsa).

h) Daha önce çalıştığı işten ayrıldığını kanıtlayan belge.

3) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kilit personel:

a) Özgeçmişi (tarihli ve imzalı).

b) Lisans diplomasının veya fotoğraflı çıkış belgesinin onaylı sureti.

c) Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler.
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EK-3

YALNIZCA SEKONDER AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA FAALİYETİ 

YÜRÜTECEK YERLERİN ÜRETİM YERİ İZİN BAŞVURUSUNDA 

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi çerçevesinde üre-

tim yeri izni almak isteyenler, İyi İmalat Uygulamaları çerçevesinde üretim işlemlerini yürü-

teceklerine dair teminat içeren dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri Kuruma sunar:

1) Firma:

a) Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti.

2) Tesis:

a) Adı, adresi.

b) Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasınca onaylı imar planı.

c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti.

ç) Tesisin teçhizatını ve kabul, karantina, red vb. bölümlerini gösteren kroki.

d) Tesisin personel listesi ve organizasyon şeması.

e) Tesisin yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış

belge.

f) Tesiste yürütülecek faaliyetler.

3) Mesul müdür:

a) Özgeçmişi (tarihli ve imzalı).

b) Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı.

c) Lisans diplomasının veya fotoğraflı çıkış belgesinin Kurum onaylı sureti (Sağlık Mü-

dürlüğü veya noter onaylı).

ç) En az 2 yıllık pratik deneyim sahibi olduğunu gösteren işveren beyanı ve/veya sigorta

prim belgeleri.

d) Nüfus cüzdanı sureti.

e) Altı aydan eski tarihli olmamak üzere göz muayenesi raporu ve sağlık raporu.

f) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

g) Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

ğ) Türk Eczacılar Birliğince onaylanmış meslekten yasaklama cezasının olup olmadı-

ğına dair belge.

h) Daha önce çalıştığı işten ayrıldığını kanıtlayan belge.

4) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kilit personel:

a) Özgeçmişi.

b) Lisans diplomasının veya fotoğraflı çıkış belgesinin noter onaylı sureti.

c) Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2017 tarihli ve 30161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklen-

miştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında birinci sınıfa

ders kaydı yaptıran öğrenciler için, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası 2018-2019 eğitim-öğretim

yılı başından itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 21/8/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2017 tarihli ve 30101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında

geçen “LES” ibaresi “ALES” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, 33 üncü

maddesinin birinci fıkrası ve 35 inci maddesinin on altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”  

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2017 30161

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/6/2017 30101
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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 Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Mer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bağımlılığı önleme, tedavi ve rehabilitasyon konusunda araştırma planlamak, kurum

ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.
b) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, hemşirelik ve tıp eğitimi esna-

sında öğrencilere bağımlılık araştırma ve uygulamalarını tanıtarak eğitimlerine katkıda bulun-
mak. 

c) Bağımlılık konusunda riskli grupta bulunan ergenlere yönelik hizmet veren profes-
yonellere eğitim vermek.

ç) Bağımlılık alanında projelerde görev alabilecek gönüllüler ve destek grupları oluş-
turmak.

d) Bağımlılığın toplumda gelişimini önlemek için projeler yürütmek.
e) Bağımlılığın neden olduğu sağlık sorunları konusunda toplumu bilinçlendirmek, bi-

limsel nitelikteki bilgileri kamuoyuna ulaştırarak farkındalık yaratmak.
f) Bağımlılığı olan bireylerin ailelerine destek olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Düzce Üniversitesinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, hemşirelik

ve tıp bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencilerine bağımlılık ve merkezin faaliyetleri ko-
nusunda farkındalık hedefleyen eğitimler düzenlemek. 
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b) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası dü-
zeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grup-
ları oluşturmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katıl-
mak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bi-
limsel etkinlikler düzenlemek. 

ç) Bağımlılığı olan bireyler ve onların ailelerine destek olmak için eğitim ve danışman-
lık faaliyetleri düzenlemek.

d) Toplumu televizyon programları, gazete yazıları ve el kitapçıkları aracılığı ile ba-
ğımlılıklar alanında bilinçlendirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün yokluğunda yerine müdür yardımcısı; müdür yardımcısının olmadığı du-
rumda Yönetim Kurulundan Müdürün uygun gördüğü üye vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı
geçemez. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı dahil

beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alı-
narak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafın-
dan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak. 
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek. 
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek. 
d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluş-

turmak. 
e) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bu-

lunmak üzere yılda bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite için-
den veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir.
Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. 

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, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele

Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HÜBAM): Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; insan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit

ve tehlike oluşturan madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık sorununa yönelik olarak
bireysel sağlık, toplumsal sağlık, koruma/önleme, ulusal politika, ulusal nitelikte eylem ve stra-
teji konularında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile işbirliği içinde;

a) Ulusal ve uluslararası çok bilimli bir anlayış esasında projeler gerçekleştirmek,
b) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak,
c) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek

olmak,
ç) Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile mü-

cadeleye yönelik ilgi ve bilgi birikimini arttırmak,
d) Bağımlılık alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkez olabilmek,
e) Bağımlılığın toplumda gelişimini önlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Madde kullanımının bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal,

toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda gerek alanda gerekse klinik düzeyde araştırmalar
yapmak; bu amaçla araştırma klinikleri ve hizmet merkezlerinin yaygınlaşmasına katkı sağla-
mak,

b) Madde arz ve temini konusunda toplumsal projelerin hazırlanmasında, bütçelendi-
rilmiş projelerin uygulamasında yer almak ve bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda
Üniversiteyi temsil etmek,

c) Üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, dok-
tora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak,

ç) Merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu
oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin et-
kinlik alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje
hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri
desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve
benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek,

f) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak,
g) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer gö-

revleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması du-
rumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı
sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün
görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının
da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Her yılın sonunda ve istendiğinde Rektöre Merkezin çalışma ve etkinlikleri ile ilgili

rapor vermek,
d) Merkezin ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,
e) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (l) Yönetim Kurulu Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden

oluşur. Diğer dört üye, öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini doldurmak üzere ye-
nileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir olağan ve gerekli hallerde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim etkinliklerini hazırlamak, gözden geçirmek,

çalışmaları değerlendirmek ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Müdür tarafından hazırlanan program ve bütçeleri, eğitim-öğretim ve etkinlik plan-

larını incelemek ve karara bağlamak,
c) Her yıl, yapılan etkinliklerle ilgili kapsamlı raporu Müdüre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan veya

çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en az on üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye
tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir. Yö-
netim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

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

çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek,
b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.
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Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim
Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-
revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma bi-
rimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında
toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki
elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür,
çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elema-
nının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE
EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM
KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ UYGULAMA

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2009/22)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: SGM-2017/31)

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif
Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir
ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul
ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasının
üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl
sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl sekiz ay sonrasına kadar,
dokuzuncu fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl sekiz ay sonrasına kadar ve onuncu fıkrasında
belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:”

“(11) Ek I İlave 6’daki emisyon uygulama tarihleri ile bu Tebliğin diğer hükümleri ara-
sında ihtilaf olması halinde, Ek I İlave 6’daki tarihler geçerlidir ve uygulanır. Ayrıca, bu Teb-
liğdeki teknik hükümlerde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması durumunda, bu Teb-
liğin esas aldığı (AB)692/2008 sayılı Tüzüğün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır ve
geçerlidir.”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek I’indeki “Şekil I.2.4 – Tip onayı ve kapsam genişletme-

leri için deney şartlarının uygulanması” başlıklı tabloda yer alan 5 numaralı dipnottaki “üç yıl”

ibaresi “bir yıl sekiz ay” olarak değiştirilmiş ve “onuncu fıkrasında” ibaresi “dokuzuncu ve

onuncu fıkralarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK IIIA’sındaki 2.1.2 maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı ekin 5.2.6 maddesinde yer alan “beş” ibaresi “dört” olarak değişti-

rilmiştir.

“Madde 2.1.1 hükümlerinde istisnalar yapılarak, imalatçının talep etmesi halinde ve

(AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarındaki tarihlerden

sonraki 4 yıllık dönemde, dokuzuncu fıkrasındaki tarihten sonraki 3 yıllık dönemde ve onuncu

fıkrasındaki tarihten sonraki 4 yıllık dönemde aşağıda belirtilen geçici uygunluk faktörleri uy-

gulanabilir:”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek XI’in 2.3.2 maddesi ve 2.3.3 ile 2.3.4 maddelerinin ilk

cümleleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3.2. (AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’indeki Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 sınır

değerlerine uyan ve (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fık-

ralarında verilen tarihlerden önce tip onaylı olan sıkıştırma ateşlemeli araçlar için OBD eşik

sınırları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Bu eşik sınırlarının uygulaması, tip onayı mevcut

yeni imal edilecek araçlar için (AT) 715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dokuzuncu

ve onuncu fıkralarında verilen tarihlerden itibaren durdurulmalıdır.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sı-

nırlarına göre tip onayı verilmiş araçlar için, (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin

yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz aydan itibaren, sekizinci, dokuzuncu

ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihlerden sonraki bir yıl sekiz aydan itibaren OBD eşik sı-

nırları aşağıdaki çizelgede verilmektedir:”

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sı-

nırlarına göre tip onayı verilmiş araçlara, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar

için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten

sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen

tarihlerden sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar aşağıdaki OBD eşik sınırları imalatçının

tercihine göre uygulanmalıdır:”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek XI’in İlave 1’in 3.1.5 maddesinin son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için, bu Ekin 2.9 uncu maddesine göre şart
olan izleme, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeli-
ğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına
kadar, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihlerden sonraki bir yıl sekiz
ay sonrasına kadar  0,1’e eşit ya da daha büyük bir IUPR’ye sahip olmalıdır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE
UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzah-
namesi Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Bu Tebliğde geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler
bakımından kâr payını ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2009 27445

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/1/2012 28184

2- 25/1/2014 28893

3- 16/2/2015 29269

4- 22/8/2015 29453

5- 6/1/2016 29585

6- 13/8/2017 30153

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2013 28861

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/2/2014 28906
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GRUNDFOS MARKA DALGIÇ POMPA ORJĠNAL YEDEK ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

AĢağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - TeĢekkülün; 
a) Adres  : AEL ĠĢletme Müd. AfĢin/KAHRAMANMARAġ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82/0 344 524 22 80 
c) Elektronik Posta Adresi  : ael@euas.gov.tr. 
2 - Ġhale konusu malın 
 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 
Ġhale 

Kayıt No Dosya No 
ġartname 

Bedeli 
Ġhale 
Tarihi 

1 

GRUNDFOS 
MARKA DALGIÇ 
POMPA ORJĠNAL 

YEDEK ALIMI 

54 
KALEM 

2017-
517600 

TER-AEL- 
2017-0160 

175,00-TL 15/11/2017 

 
b) Teslim yeri  : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 
c) Teslim Tarihi  : Teknik ġartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir  
d) Ġhale usulü  : Açık Ġhale Usulü. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı Yer  : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale salonu. 
b) Tarihi ve Saati  : 15/11/2017   Saat: 14:00 
c) Ġhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü  
4 - 1) Ġhale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve ġirketimizin 

Ġnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olanların Ġhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4-2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, Ġhale Dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini) 
bedelini Vakıfbank (Elbistan ġb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aĢağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80)  
AfĢin/KAHRAMANMARAġ 
5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler.(Ġmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, Ġsteklinin ortak giriĢim olması 
halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen Ortak GiriĢim Belgesi, Ġhale dokümanının 
satın alındığına dair belge, GRUNFOS Marka orijinal yedek malzeme satıĢ belgesi, GRUNFOS 
Yetkili Bayii sertifikası, Amil-i mütehassıs firmanın Patent Hakkı veya Yed-i Vahit belgesi, 
GRUNDFOS marka dalgıç pompa (motor+asamble) yedek malzemelerinin imal edileceği fabrika/ 
fabrikaların adı ve açık adresi. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAġ Genel 
Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.
 9080/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar Ġlçesi tapusuna kayıtlı aĢağıda bilgileri sunulan 

taĢınmazlar ihale yoluyla 06 Kasım 2017 Pazartesi günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen 

Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 
 

TAġINMAZLAR LĠSTESĠ 

S. 

No Mahalle 

Ada/ 

Parsel Durumu Alan 

Muhammen 

Bedel. KDV. 

Dâhil Değil 

Geçici 

Teminat 

1 
Fatih 

Mahallesi 
347/2 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,46 m2 100.000 TL 3.000 TL 

2 
Fatih 

Mahallesi 
347/3 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,44 m2 100.000 TL 3.000 TL 

3 
Fatih 

Mahallesi 
347/4 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

4 
Fatih 

Mahallesi 
347/5 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,46 m2 100.000 TL 3.000 TL 

5 
Fatih 

Mahallesi 
347/6 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

6 
Fatih 

Mahallesi 
347/7 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

7 
Fatih 

Mahallesi 
347/8 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,46 m2 100.000 TL 3.000 TL 

8 
Fatih 

Mahallesi 
347/9 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

9 
Fatih 

Mahallesi 
347/10 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

10 
Fatih 

Mahallesi 
347/11 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,46 m2 100.000 TL 3.000 TL 

11 
Fatih 

Mahallesi 
347/12 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

12 
Fatih 

Mahallesi 
347/13 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

13 
Fatih 

Mahallesi 
347/14 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

14 
Fatih 

Mahallesi 
347/15 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,46 m2 100.000 TL 3.000 TL 

15 
Fatih 

Mahallesi 
347/16 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

16 
Fatih 

Mahallesi 
347/17 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,46 m2 100.000 TL 3.000 TL 
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S. 

No Mahalle 

Ada/ 

Parsel Durumu Alan 

Muhammen 

Bedel. KDV. 

Dâhil Değil 

Geçici 

Teminat 

17 
Fatih 

Mahallesi 
347/18 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

18 
Fatih 

Mahallesi 
347/19 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

19 
Fatih 

Mahallesi 
347/20 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,45 m2 100.000 TL 3.000 TL 

20 
Fatih 

Mahallesi 
347/21 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,46 m2 100.000 TL 3.000 TL 

21 
Fatih 

Mahallesi 
347/22 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,71 m2 100.000 TL 3.000 TL 

22 
Fatih 

Mahallesi 
347/23 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,00 m2 100.000 TL 3.000 TL 

23 
Fatih 

Mahallesi 
347/24 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,00 m2 100.000 TL 3.000 TL 

24 
Fatih 

Mahallesi 
347/25 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,00 m2 100.000 TL 3.000 TL 

25 
Fatih 

Mahallesi 
347/26 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
53,99 m2 100.000 TL 3.000 TL 

26 
Fatih 

Mahallesi 
347/27 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,00 m2 100.000 TL 3.000 TL 

27 
Fatih 

Mahallesi 
347/28 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
54,00 m2 100.000 TL 3.000 TL 

28 
Fatih 

Mahallesi 
347/75 

Bir Katlı Betonarme 

Dükkan 
200,36 m2 250.000 TL 7.500 TL 

 

1 - TaĢınmazlar, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince 

Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla satılacaktır. 

2 - Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler ihale Ģartnamesini 100,00 TL karĢılığında 

Belediyemiz Ġhale servisinden temin edebilirler. 

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kiĢilerde aĢağıdaki 

Ģartlar aranır. 

A) Ġstekli gerçek kiĢi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

bulunan adres beyanı, 

c) Vekâleten iĢtirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza 

sürküsü, 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2017 – Sayı : 30217 

 

d) Ġhaleye iĢtirak edecek tarafından imzalanmıĢ Ģartname, 

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

f) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen SatıĢ bedelinin en az % 3’i tutarındaki geçici teminatın 

ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu, 

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge. 

B) Ġstekli tüzel kiĢi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi, 

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen SatıĢ bedelinin en az % 3’i tutarındaki geçici teminatın 

ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu, 

e) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sahifesi imzalanmıĢ Ģartname, 

f) SatıĢ Ģartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge. 

4 - Söz konusu satıĢ ihalesi 06 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda Ġhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede 

istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. Ġkinci ihale ondört gün 

sonra 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 

Ġhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Ġhale Servisine en geç 06 Kasım 2017 

Pazartesi günü Saat: 09:30’a kadar baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan baĢvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5 - Geçici teminat satıĢ bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde Üç) tutarı yukarıdaki 

tabloda belirtilen Ģekildedir. Ġhale komisyonu ihale sırasında % 3 geçici teminatı, teklif edilen 

bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici 

teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale 

komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir. 

Ödeme: PeĢin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Bir Katlı Betonarme Dükkânlara 

ait ödemelerin % 30’u peĢin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eĢit taksitte, her taksit 2 ayda bir 

ödenmesi gerekmektedir. 

Bir Katlı Betonarme Dükkân (Lokantaya) ait ödemenin % 25’i peĢin, kalan % 75’lik 

kısım ise 5 eĢit taksitte ödemesi yapılacaktır. 

Ġhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır. 

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup; 

Ġlanen duyurulur. 9083/1-1 
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8 ADET SMITHS DETECTION MARKA HI-SCAN 6040Ġ MODEL 

X-RAY BAGAJ KONTROL CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet 

Tiyatrosu Müdürlüğü ihtiyacı 8 adet Smiths Detection marka Hi-Scan 6040i model X-Ray Bagaj 

Kontrol Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve kuruluĢça talep edilen 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesinin, marka/modelinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 02/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve kuruluĢça talep edilen marka/modeline uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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1700 ADET TABLET BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri 

Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 1700 adet Tablet Bilgisayarın KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Samsung markasına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamenin, markanın, Ofis tip ticari Ģartnamesinin ve ihale 

ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.10.2017 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Samsung markasına 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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BÜTÜNLEġĠK SĠSTEM ALTYAPISI ĠÇĠN MUHTELĠF CĠNS VE 

MĠKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

BütünleĢik Sistem Altyapısı için Muhtelif Cins ve Miktar Donanım ve Yazılım kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve BütünleĢik Sistem Altyapısının EMC markasına, mevcut 

kullanılmakta olan yazılım güncellemelerinin Datadomain ve Isılon markalarına uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markaları ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ANORAK (YAĞMURLUK) VE BERE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 8.490 

adet Anorak (Yağmurluk) ve 9.770 adet Bere, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

Kurumca belirlenen marka ve modellere uygun olarak, ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9144/1-1 
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500 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı 500 adet dizüstü bilgisayar 

Teknik Ģartnamesine ve Dell Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747 veya Lenovo Thinkpad T470s 

serisi ürünlerden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, marka/model, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Teknik Ģartnamesine ve Dell 

Latitude 7480, Fujitsu Lifebook U747 veya Lenovo Thinkpad T470s serisi ürünlerden birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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P, H VE N ÇAPTA BORUSAL MALZEME ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

P, H ve N Çapta Borusal Malzeme Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/531041 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Üniversiteler 

Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : --- 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1. KISIM: 3.000 Adet P Çapta Boru, (DıĢ Çap Min: 

114,30 mm, Max: 114,68- Ġç Çap Min: 102,79 mm, Max: 

103,17 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 3070 ± 3 mm 

olacaktır) 

  2. KISIM: 15.000 Adet H Çapta Boru, (DıĢ Çap Min: 

88,90 mm, Max: 89,28- Ġç Çap Min: 77,62 mm, Max: 

78,00 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 3070 ± 3 mm 

olacaktır) 

  3. KISIM: 10.000 Adet N Çapta Boru, (DıĢ Çap Min: 

69,90 mm, Max: 70,15- Ġç Çap Min: 60,07 mm, Max: 

60,32 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 3070 ± 3 mm 

olacaktır) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli Ġstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü 

Sondaj Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz 

Limanı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren;            

1. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, 2. KISIM: 150 

(yüzelli) takvim günü, 3. KISIM: 150 (yüzelli) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 03/11/2017 - 10:30 
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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 Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9139/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

20.10.2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmi Gazete’de, 9105 ilan numarası ile yayımlanan; 

Ġhalesi 02.11.2017 tarihinde yapılacak olan ―Sakarya Ġli sınırlarında, Sakarya BüyükĢehir 

Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde, Bulvar, Sokak, Meydan ve sair 

alanlarda özellikleri teknik Ģartnamede belirtilen istekli tarafından yeni ilave edilecek 248 adet 

Ġlan ve Reklam Materyalleri ile Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Envanterinde bulunan 615 Ġlan ve 

Reklam Materyallerinin (Toplam ihale edilecek Ġlan ve reklam Materyali: 863 adet) 10 (On) yıl 

süreyle kiraya verilmesi iĢi ihalesi‖ ilan Metninin 4. maddesi sehven, 

―MADDE - 4: TAHMĠNĠ BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNATI: toplam 853 adet Ġlan ve 

Reklam materyallerinin tamamının iĢletmeciliğinin aylık tahmini kira bedeli: 77.131.00 TL 

(yetmiĢ yedi bin yüz otuz bir Türk lirası)+KDV olup, 1 yıllık kira bedeli 925.572.00 TL (dokuz 

yüz yirmi beĢ bin beĢ yüz yetmiĢ iki Türk lirası)+KDV’dir. 

Toplam 10 Yıllık kira bedeli: 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beĢ bin yedi yüz 

yirmi Türk lirası) 

Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira bedelinin 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz 

elli beĢ bin yedi yüz yirmi Türk lirası) %3’ü olan 277.667,04 TL’dir. denilerek yayınlanmıĢtır. 

Yayınlanan maddenin düzeltilmiĢ hali; 

―MADDE - 4: TAHMĠNĠ BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNATI: Toplam 863 adet Ġlan ve 

Reklam materyallerinin tamamının iĢletmeciliğinin aylık tahmini kira bedeli:77.131.00 TL 

(yetmiĢ yedi bin yüz otuz bir Türk lirası)+KDV olup, 1 yıllık kira bedeli 925.572.00 TL(dokuz 

yüz yirmi beĢ bin beĢ yüz yetmiĢ iki Türk lirası)+KDV’dir. 

Toplam 10 Yıllık kira bedeli: 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beĢ bin yedi yüz 

yirmi Türk lirası) 

Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira bedelinin 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz 

elli beĢ bin yedi yüz yirmi Türk lirası) %3’ü olan 277.671,60 TL’dir.‖ 

Ġlan olunur. 9158/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Sarıkemer Mahallesi, Musluk Mevkii, 5601 parsel üzerindeki 

969654 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 12581 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına 

kayıtlı 781 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Özege Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, 

Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 2017/805 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

15.06.2017 tarihli ve E. 2017/805-K. 2017/1748 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hakbay Yapı 

Denetim Ltd. ġti. ile kuruluĢ ortakları Mehmet ATAR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 28536) ve Beytullah AYDIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 24213, Oda Sicil No: 37209) hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemler 16.10.2017 tarihli ve 

25043 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9161/1-1 
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Türk Akreditasyon Kurumundan: 

AKREDĠTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI 

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - GĠRĠġ SINAVINA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER 

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleĢmeli olarak istihdam edilmek üzere, 03 Nisan 2013 

tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon 

Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 15 (on beĢ) adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı 

kadrosuna sözlü olarak yapılacak özel yarıĢma giriĢ sınavı ile personel alımı yapılacaktır. 

II - GĠRĠġ SINAVINA KATILMA ġARTLARI 

GiriĢ sınavına katılabilmek için aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde sayılan Ģartları taĢımak, 

b) 2017 yılında yapılmıĢ Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), aĢağıdaki GiriĢ 

Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiĢ puan türünden asgari KPSS 

puanını almıĢ olmak, 

c) AĢağıdaki GiriĢ Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiĢ en az 

dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki öğretim kurumlarının ilgili öğrenim programlarından 

ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki öğretim 

kurumlarının öğrenim programlarından mezun olmak, 

ç) GiriĢ sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olmak (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuĢ olanlar). 

GiriĢ sınavına katılma Ģartlarını taĢıyan istekliler, 2017 yılında yapılmıĢ KPSS’ den 

aĢağıdaki GiriĢ Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiĢ ilgili puan 

türünden aldıkları puana göre sıralanacak ve her bir gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört 

katı kadar en yüksek puana sahip olanlar sözlü olarak yapılacak giriĢ sınavına katılmaya hak 

kazanacaktır. Her bir gruptan giriĢ sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eĢit puan almıĢ 

adayların tümü giriĢ sınavına çağrılacaktır. 

GiriĢ sınavına katılmak isteyenler, aĢağıdaki GiriĢ Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 

gruplardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı 

kadar baĢvurunun olmaması hâlinde, kadro ve hizmet gereklilikleri çerçevesinde, gruplar arasında 

sayısal belirleme ve değiĢiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir. 

 

GĠRĠġ SINAVI BĠLGĠLERĠ TABLOSU 

Gruplar Unvanı 

Ġlgili Öğrenim 

Programı 

Atama 

Yapılacak 

Kadro 

Sayısı 

GiriĢ 

Sınavına 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

2017 

KPSS 

Puan 

Türü 

Asgari 

KPSS 

Puanı 

Grup 1 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Biyoloji 1 4 KPSS P2 70 

Grup 2 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Çevre 

Mühendisliği 
1 4 KPSS P2 70 
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Gruplar Unvanı 

Ġlgili Öğrenim 

Programı 

Atama 

Yapılacak 

Kadro 

Sayısı 

GiriĢ 

Sınavına 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

2017 

KPSS 

Puan 

Türü 

Asgari 

KPSS 

Puanı 

Grup 3 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Elektrik ve/veya 

Elektronik 

Mühendisliği 

3 12 KPSS P2 70 

Grup 4 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Endüstri 

Mühendisliği 
2 8 KPSS P2 70 

Grup 5 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Gıda 

Mühendisliği 
1 4 KPSS P2 70 

Grup 6 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
2 8 KPSS P2 70 

Grup 7 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Kimya 

Mühendisliği 
1 4 KPSS P2 70 

Grup 8 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Makine 

Mühendisliği 
3 12 KPSS P2 70 

Grup 9 

Akreditasyon 

Uzman 

Yardımcısı 

Veterinerlik 1 4 KPSS P2 70 

 

III - GĠRĠġ SINAVI BAġVURU TARĠHLERĠ VE BAġVURU ġEKLĠ 

GiriĢ sınavı baĢvuruları, 7 Kasım 2017 tarihinde baĢlayıp 14 Kasım 2017 tarihinde, saat 

24.00’de sona erecektir. BaĢvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmıĢ 

olan ―Akreditasyon Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı - 2017‖ bağlantısı üzerinden online olarak 

yapılacaktır. Elden ya da posta yolu ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

IV - ĠSTENĠLEN BELGELER 

GiriĢ sınavına katılmak isteyenler, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde 

açılmıĢ ―Akreditasyon Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı - 2017‖ bağlantısı üzerinden ulaĢacakları 

baĢvuru formunu dolduracak ve aĢağıda belirtilmiĢ belgeleri sözkonusu bağlantı üzerinden 

sisteme yükleyerek Kuruma göndereceklerdir.  

a) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdıĢında eğitim 

görenler için diploma denklik belgesi,  
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b) KPSS sonuç belgesi,  

c) ÖzgeçmiĢ, 

ç) Vesikalık fotoğraf. 

Bunlar dıĢında Kuruma ayrıca herhangi bir belge gönderilmesine ya da teslim edilmesine 

gerek bulunmamaktadır.  

BaĢvuru süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan baĢvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

V - GĠRĠġ SINAVI TARĠHĠ VE YERĠ  

GiriĢ sınavı, 27 Kasım 2017 tarihinde baĢlamak üzere Kurumun Mustafa Kemal Mahallesi 

2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. BaĢvurular incelenip 

değerlendirildikten sonra giriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 

Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bunun dıĢında adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. GiriĢ sınavına katılma hakkı elde edemeyen baĢvuru sahiplerine ise 

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

VI - GĠRĠġ SINAVI KONULARI 

GiriĢ sınavı, adayların;  

a) Öğrenim dallarına iliĢkin temel bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, DUYURULMASI VE ATAMA 

ĠġLEMLERĠ 

Adaylar, giriĢ sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 

giriĢ sınavı konuları baĢlığı altında belirtilmiĢ (a) bendi için elli puan, (a) bendi dıĢında kalan 

bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar 

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dıĢında giriĢ sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi 

kullanılmaz.  

GiriĢ sınavında baĢarılı sayılmak için, giriĢ sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Ancak, sınavda 

baĢarılı olanların sayısı ilan edilen boĢ kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 

baĢlamak üzere sıralama yapılarak, boĢ kadro sayısı kadar aday giriĢ sınavında baĢarılı kabul 

edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eĢitliği durumunda KPSS P2 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. GiriĢ 

sınavında yetmiĢin üzerinde puan almıĢ olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep 

hak teĢkil etmez.  
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GiriĢ sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, 

www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ġlgililere ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

GiriĢ sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Akreditasyon Uzmanlığı 

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiĢ belge asıllarını, giriĢ sınavı sonucunun ilanından 

itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

Atanmaya hak kazananlardan, atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve baĢlamayan 

adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde baĢvurmama, atanma iĢleminden 

vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma Ģartlarından herhangi birini taĢımadığının 

anlaĢılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriĢ 

sınavında baĢarılı olmak Ģartıyla, giriĢ sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama 

yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer 

alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriĢ sınavı 

sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep 

hak veya herhangi bir öncelik teĢkil etmez.  

GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru koĢullarını taĢımadığı veya baĢvuru belgelerinde 

gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması 

yapılmıĢ olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 

VIII - ĠTĠRAZ 

GiriĢ sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden 

duyurulmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Ġtirazlar, giriĢ sınavı komisyonu 

tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. 

IX - BĠLGĠ ALMA 

GiriĢ sınavıyla ilgili her türlü bilgi ve teknik destek aĢağıdaki telefon numaralarından, 

Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim 

Hizmetleri BaĢkanlığından temin edilebilir. 

Bilgi Alınabilecek Telefon No : (0 312) 410 82 72 ya da (0 312) 410 82 39 

Teknik Destek Alınabilecek Telefon No : (0 312) 410 82 68 ya da (0 312) 410 82 05 

X - DĠĞER HUSUSLAR 

GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, 

ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu 

belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 9081/1-1 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teĢkilatı birimlerinde münhal bulunan ve 

aĢağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 20 

(yirmi) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla 

personel alınacaktır. 

 

Sıra 

No Bölümü 

Kadro 

Sayısı Sınıfı Unvanı Derecesi 

1 Bilgisayar Mühendisliği 2 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

2 Endüstri Mühendisliği 2 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

3 Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
3 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

4 Gemi ĠnĢaatı Mühendisliği 2 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

5 ĠnĢaat Mühendisliği 2 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

6 Makina Mühendisliği 2 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

7 Hukuk 5 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

8 ĠĢletme 1 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

9 Uluslararası ĠliĢkiler 1 GĠH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9 

TOPLAM 20  

 

A) SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak, 

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya 

bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk 

bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, iĢletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24 ve 

uluslararası iliĢkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiĢ) 

puan almıĢ olmak,  

4) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak (01 Ocak 1982 

tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuĢ olanlar). 

B) BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ, ZAMANI VE DĠĞER HUSUSLAR 

1) BaĢvurular, 30 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan ―BaĢvuru Formu‖ eksiksiz ve doğru bir Ģekilde doldurulmak 

suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini 

(eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda 

taratıp baĢvuru formuna eklemeleri zorunludur. 

2) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan ―BaĢvuru Formu‖ 

doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan baĢvurular geçerli olup, ilanda belirtilen Ģartlara 

uygun olmayan baĢvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular 

kabul edilmeyecektir.  
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3) GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi iptal edilir. Bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Ayrıca, bu Ģekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıĢtıkları kurumlarına 

bildirilir. 

C) SINAVIN ġEKLĠ, TARĠHĠ, YERĠ, KONULARI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1) GiriĢ sınavı, sözlü olarak tek aĢamalı yapılacaktır.  

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; 

sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve 

duyuru panosunda ilan edilecektir. 

3) Sınava baĢvuran ve katılma Ģartlarını taĢıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan 

türünden en yüksek puana sahip olandan baĢlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı 

yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son 

sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

5) Sınav konuları; 

Mühendislik grubu: 

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları, 

b) Ġkincil alan; Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Türkiye Ekonomisi, ĠĢletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri, 

Hukuk grubu: 

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, 

Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, ġahsın Hukuku, EĢya Hukuku, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Ticari ĠĢletme Hukuku ve ġirketler Hukuku, 

b) Ġkincil alan; Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Türkiye Ekonomisi, ĠĢletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi. 

ĠĢletme ve Uluslararası ĠliĢkiler grubu: 

a) Asıl alan; Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Sanayi Ġktisadı, Uluslararası Ġktisat, Kalkınma - 

Büyüme, Türkiye Ekonomisi, ĠĢletme Ġktisadı, ĠĢletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, 

ĠletiĢim Kuramları, 

b) Ġkincil alan; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Ticari ĠĢletme Hukuku ve ġirketler Hukuku, 

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından; 

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.  

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır. 
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7) Sözlü sınav puanı, adayın giriĢ sınavı baĢarı puanı olarak belirlenecek ve nihai baĢarı 

sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eĢit olması 

durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda 

belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, 

giriĢ sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen 

yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır. 

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları baĢarı 

sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten 

itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boĢalma olması 

halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar baĢarı sırasına göre atanacaklardır. 

Ġlan olunur. 9156/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/385 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9124/1-1 

—— • —— 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından: 

Sonuç Tahmini Oyun Planında (SPOR TOTO 15) 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Oyun Planı 

MADDE 1 - 27/07/2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sonuç 

Tahmini Oyun Planı’nın (SPOR TOTO 15) 3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 3 - Dağıtılacak Ġkramiye ve Ġkramiye Dereceleri 

14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı ġans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve 

Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince Spor Toto 15 oyununun 

oynatılması karĢılığında iĢtirakçilerden elde edilen tutardan Katma Değer Vergisi düĢtükten sonra 

kalan tutarın % 59’una tekabül eden tutar derecelere pay edilerek iĢtirakçilere dağıtılır. 

SPOR TOTO oyunu 15 maç üzerinden oynatılacak olup, dağıtılacak ikramiye miktarı 

derecelere aĢağıda belirtilen oranlarda dağıtılır. 

% 35 15 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere,  

% 20 14 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere, 

% 20 13 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere, 

% 25 12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere, 

Her dereceye düĢen pay, bu dereceyi doğru tahmin etmiĢ sütunların sayısına bölünerek 

bilet sahiplerine eĢit biçimde ikramiye olarak dağıtılır. Bir kolonda yalnız bilinen en üst dereceye 

ikramiye ödenir. 

Yürütme 

MADDE 2 - Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto TeĢkilat BaĢkanı yürütür. 

 9122/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi Yuva Mahallesi 43249 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye 

Encümenimizin 07.09.2017 tarih ve 910/2043 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir Belediye 

Encümeninin 05.10.2017 tarih ve 2149/4565 sayılı kararıyla onaylanan 84138/44 no’lu 

Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere Ġlan olunur. 9099/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2017 – Sayı : 30217 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ilgaz Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ilgaz/ÇANKIRI 

Adresi 
Yukarı Mah. H. Ahmet Efendi 

Cad. 7/1 
Tel-Faks 0 376 416 12 60 - 0 376 416 10 34 

Posta Kodu 18400 E-Mail ilgazisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Onur YAPRU  

Adresi 
Mahfe sığmaz 79072. Sokak No 

3
/4/14 

Çukurova/ADANA 
 

T.C. Kimlik No. 18091155752  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9152/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9153/1-1 
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ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/329503 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Bigadiç Bor ĠĢletme 

Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe BALIKESĠR/BĠGADĠÇ 

Adresi 
Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. 

Bigadiç/BALIKESĠR 
Tel-Faks 0266 633 72 21-22 -633 72 23 

Posta Kodu 10441 E-Mail bigadic@etimaden.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Remeka Enerji Sağlık Hizmetleri Turizm 

ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 
 

Adresi 
YeniĢehir Mah. Bayrak Sokak No:10-1-B 

Ġzmit/KOCAELĠ 
 

T.C. Kimlik No.    

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7340868573  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 25774  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9146/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9140/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9155/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9155/2/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9165/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9166/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9166/2/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan Ģartlara haiz aylık yönünden ―4857 

sayılı ĠĢ Kanunu‖ hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. BaĢvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen Ģekilde yayınlardan birini 

baĢlıca araĢtırma eseri olarak ve baĢvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik baĢvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari baĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak koĢulu ile baĢvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiĢ, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki Ģartları sağlamaları 

gerekmekte olup, baĢvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiĢ, yayın listesi ve yayınlardan oluĢan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dıĢından almıĢ olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. BaĢvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne Ģahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Ġlgililere duyurulur. 
 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç 

Yrd. 

Doç. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
  2 

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmıĢ olmak 

veya bu alanda eserler vermiĢ olmak. 

Uluslararası 

Finans ve 

Bankacılık 

  2 

Uluslararası Finans, ĠĢletme veya Bankacılık 

alanında doktora yapmıĢ olmak veya bu 

alanlardan birinde eserler vermiĢ olmak. 

Ekonomi ve 

Finans 
  2 

Ġktisat alanında doktora yapmıĢ olmak veya bu 

alanda eserler vermiĢ olmak. 

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU 

Uluslararası 

ĠĢletmecilik ve 

Ticaret 

  2 

DıĢ Ticaret veya Uluslararası ĠĢletmecilik ve 

Ticaret alanlarından birinde doktora yapmıĢ 

olmak veya bu alanlardan birinde eserler 

vermiĢ olmak. 

Gümrük ĠĢletme   2 

Gümrük ĠĢletme, Uluslararası Ticaret, 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik 

Yönetimi alanlarının birinde doktora yapmıĢ 

olmak veya bu alanlardan birinde eserler 

vermiĢ olmak. 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
  3 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve 

Ġçecek ĠĢletmeciliği, Turizm ĠĢletmeciliği veya 

Beslenme Öğretmenliği-Aile Ekonomisi 

alanlarından birinde doktora yapmıĢ olmak 

veya bu alanlardan birinde eserler vermiĢ 

olmak. 
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Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof Doç 

Yrd. 

Doç. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Beslenme ve 

Diyetetik 
2  2 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

2   

Tıp fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını 

fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında yapmıĢ 

olmak. 

  2 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora 

yapmıĢ olmak veya bu alanda eserler vermiĢ 

olmak. 

  2 

Tıp fakültesi mezunu olup beyin ve sinir 

cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamıĢ 

olmak 

  2 

Tıp fakültesi mezunu olup fizik tedavi ve 

rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamıĢ 

olmak 

Sağlık Yönetimi 2  2 

Tıp fakültesi, hemĢirelik veya iktisadi ve idari 

bilimleri fakültesi lisans mezunu olmak, sağlık 

yönetimi alanında doktora yapmıĢ olmak 

Ebelik 

2   

Ebelik veya kadın doğum hastalıkları 

hemĢireliği alanlarının birinde doktora yapmıĢ 

olmak veya bu alanlardan birinde eserler 

vermiĢ olmak. 

2   
Tıp fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını kadın 

hastalıkları ve doğum alanında yapmıĢ olmak. 

  2 
Tıp fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını 

enfeksiyon hastalıkları alanında yapmıĢ olmak. 

Çocuk GeliĢimi   1 

Tıp fakültesi mezunu olup çocuk sağlığı ve 

hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamıĢ 

olmak 

HemĢirelik 

  2 

Tıp fakültesi mezunu olup anestezi ve 

reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamıĢ 

olmak 

  2 

DiĢ Hekimliği Fakültesi mezunu olup 

pedodonti alanında doktorasını tamamlamıĢ 

olmak. 

  2 
DiĢ Hekimliği Fakültesi mezunu olup ortodonti 

alanında doktorasını tamamlamıĢ olmak 

  2 

DiĢ Hekimliği Fakültesi mezunu olup 

endodonti alanında doktorasını tamamlamıĢ 

olmak 

BaĢvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon  

Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr 9151/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.511 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017-131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017-1839 KARS 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesi, 161 ada, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı, herhangi 

bir sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının 

belirlenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.06.2015 tarih ve 917 

sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 

07.08.2017 tarih ve 1331 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesi, 161 ada, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı, herhangi 

bir sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının 

belirlenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın koruma alanının ekte yer alan koordinatlı 

kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine, tescilli parselde veya koruma alanında yapılacak 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi 8964/1/1-1 

————— 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.510 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017-131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017-1850 KARS 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesinde yer alan ve 161 ada, 7, 8 parsellerde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazların koruma 

alanının belirlenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 

tarih ve 916 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 07.08.2017 tarih ve 1333 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi. 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesinde yer alan ve 161 ada, 7, 8 parsellerde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazların koruma 

alanının belirlenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın koruma alanının ekte bulunan 

koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine, tescilli taĢınmaz ve koruma alanı 

içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.459 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017-131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017-1847 KARS 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesinde yer alan ve tapunun 189 ada, 11 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Kars Ġl Özel Ġdaresine ait tescilli 

taĢınmazın koruma alanının belirlenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 22.01.2014 tarih ve 464 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 10.08.2017 tarih ve 1365 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve 

belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesinde yer alan ve tapunun 189 ada, 11 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Kars Ġl Özel Ġdaresine ait tescilli 

taĢınmazın koruma alanının belirlenmesine iliĢkin;  söz konusu tescilli taĢınmazın koruma 

alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine, tescilli taĢınmaz ve 

koruma alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, 

Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.420 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017-131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017-1845 KARS 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesinde yer alan ve 161 ada, 15 parselinde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının 

belirlenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.03.2015 tarih ve 

817 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

08.08.2017 tarih ve 1350 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġstasyon Mahallesinde yer alan ve 161 ada, 15 parselinde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının 

belirlenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın koruma alanının ekte bulunan koordinatlı 

kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine, tescilli taĢınmaz ve koruma alanı içerisinde yapılacak 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 



21 Ekim 2017 – Sayı : 30217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

 
 8967/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2017 – Sayı : 30217 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  75.00.20 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-1819 KARS 

Ardahan Ġli, Merkez Ġlçesi, Yenimahalle’de 233 ada, 78 parselde yer alan ve herhangi bir 

sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma grubunun 

belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2007 tarih ve 541 sayılı kararı, Kars Kültür varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 25.07.2013 tarih ve 380 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.09.2017 tarih ve 1635 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Ardahan Ġli, Merkez Ġlçesi, Yenimahalle’de 233 ada, 78 parselde yer alan ve herhangi bir 

sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma grubunun 

belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu taĢınmazın koruma grubunun, 

Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı 

gereğince II. grup olarak belirlenmesine ve düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu 

tescilli parselde herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 8969/1-1 

————— 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  75.00.18 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-1818 KARS 

Ardahan Ġli, Merkez Ġlçesi, KaptanpaĢa Mahallesinde, 294 (eski 165 ada) ada, 9 parselde 

yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, 

koruma alanının belirlenmesine ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.1998 tarih ve 908 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 294 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.09.2017 tarih ve 1604 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Ardahan Ġli, Merkez Ġlçesi, KaptanpaĢa Mahallesinde, 294 (eski 165 ada) ada, 9 parselde 

yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, 

koruma alanının belirlenmesine ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli 

taĢınmazın koruma alanının ise ekte koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve 

düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parselde ve koruma alanında 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  75.00.09 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-1812 KARS 

Ardahan Ġli, Merkez Ġlçesi, Karagöl Mahallesi, 309 ada, 1 parselde yer alan ve herhangi 

bir sit alanı içerisinde bulunmayan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.10.1994 tarih ve 648 sayılı kararı, 23.03.2007 tarih ve 

521 sayılı kararı, 25.03.2008 tarih ve 1610 sayılı kararı, 27.06.2011 tarih ve 2317 sayılı kararı, 

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.02.2012 tarih ve 93 sayılı kararı, Kars 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.09.2017 tarih ve 1609 

sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Ardahan Ġli, Merkez Ġlçesi, Karagöl Mahallesi, 309 ada, 1 parselde yer alan ve herhangi 

bir sit alanı içerisinde bulunmayan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu taĢınmazın koruma 

alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada belirlenen Ģekliyle uygun olduğuna ve 

düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında herhangi 

bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.01.12 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-1822 KARS 

Iğdır Ġli, Aralık Ġlçesi, Yukarı Çiftlik Köyünde yer alan ve tapunun 708 parsel 

numarasında kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait taĢınmazın ve 

bitiĢiğindeki kadastro harici alanın tescil iĢlemine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 01.09.2016 tarih 1467 sayılı kararı, 26.10.2016 tarih ve 1516 sayılı kararı, Kars 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2017 tarih ve 1773 sayılı kararı, Kars 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.12.2016 tarih ve 2577 sayılı yazısı, Kars Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih ve 884 sayılı yazısı, Iğdır Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 18.07.2017 tarih ve E.1766 Sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Üyelerinin 27.09.2017 tarih ve 1683 sayılı raporu okundu.  

Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır Ġli, Aralık Ġlçesi, Yukarı Çiftlik Köyünde yer alan ve tapunun 708 parsel 

numarasında kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait taĢınmazın ve 

bitiĢiğindeki kadastro harici alanın tescil iĢlemine iliĢkin; 

- Söz konusu incelemesi yapılan kadastro harici alanda Arkeolojik değere sahip seramik 

parçaları ve mimari dokulara rastlanması sebebiyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliği uyarınca bahse konu kadastro 

harici alanın ekte koordinatlı kadastral haritada belirlenen Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine, söz konusu alanda herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni 

yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına,  

- Ayrıca kadastro harici alanın bitiĢiğinde yer alan 708 nolu taĢınmazın üzerindeki mezar 

taĢlarının ise sonradan bu alan taĢındığı anlaĢıldığından tescile gerek olmadığına, bu alanda yer 

alan mezar taĢlarının ise Müze denetiminde uygun bir yere nakledilmesine; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10/6 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017-217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017-2817 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi 

sınırlarında tespiti yapılan Ada Mevkii Mağaralar ve Bizans Yer Altı ġehri I. Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 12.04.2017 tarih ve 1634 

sayılı uzman raporu ve ekleri, kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, 25.09.2017 tarih ve 3755 

sayılı dosya inceleme raporu, kadastral haritası, 1/25000 ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan ve mülga Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.07.1995 tarih ve 4085 sayılı kararı ile tescilli Ada Mevkii 

Mağaralar ve Bizans Yer Altı ġehri I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 

ölçekli koordinatlı paftasının uygun olduğuna, 1/10000 ölçekli kadastral haritasının 

onaylanmasına, sit sınırları içerisinde kaldığı anlaĢılan taĢınmazların tapu kaydının beyanlar 

hanesine Ģerh konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10/58 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017-217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017-2818 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi 

sınırlarında tespiti yapılan ĠnbaĢı Tepesi Kaya YerleĢimleri I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının 

sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 12.04.2017 tarih ve 1631 sayılı uzman 

raporu ve ekleri, kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, 25.09.2017 tarih ve 3755 sayılı dosya 

inceleme raporu, kadastral haritası, 1/25000 ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan ve mülga Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2007 tarih ve 2085 sayılı kararı ile tescilli ĠnbaĢı 

Tepesi Kaya YerleĢimleri I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli 

koordinatlı paftasının uygun olduğuna, 1/2000 ölçekli kadastral haritasının onaylanmasına, sit 

sınırları içerisinde kaldığı anlaĢılan taĢınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine Ģerh 

konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10/150 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017-217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017-2816 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi 

sınırlarında tespiti yapılan Güneyce Höyük I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması 

ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 12.04.2017 tarih ve 1632 sayılı uzman raporu ve ekleri, kurum 

görüĢlerinin iletildiği yazılar, 25.09.2017 tarih ve 3755 sayılı dosya inceleme raporu, kadastral 

haritası, 1/25000 ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan ve mülga Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.06.1995 tarih ve 4045 sayılı kararı ile tescilli Güneyce Höyük 

I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının 

onaylanmasına, tescil fiĢinin ve 1/1000 ölçekli kadastral haritasının uygun olduğuna, sit sınırları 

içerisinde kaldığı anlaĢılan taĢınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine Ģerh konulmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10/85 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017-217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017-2821 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi 

sınırlarında tespiti yapılan Deliklikaya Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının 

sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 12.04.2017 tarih ve 1633 sayılı uzman 

raporu ve ekleri, kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, 25.09.2017 tarih ve 3755 sayılı dosya 

inceleme raporu, kadastral haritası, 1/25000 ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan ve mülga Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2011 tarih ve 210 sayılı kararı ile tescilli Deliklikaya 

Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının, 

1/2000 ölçekli kadastral haritasının onaylanmasına, tescil fiĢinin uygun olduğuna, sit sınırları 

içerisinde kaldığı anlaĢılan taĢınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine Ģerh konulmasına, söz 

konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının 1. maddesinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1163 Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut

Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/10826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim

ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2017/10835 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SAT/SAS/BSD (Sualtı Taarruz/Sualtı Savunma/Birinci Sınıf Dalgıç) Müşterek
Tatbikatı Süresince Ev Sahibi Ülke Desteğinin Koşullarına İlişkin Mutabakat
Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10918 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet

Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin
Tespitine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Adalet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal

Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği
— Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç

Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/31)

— Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı
ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/10/2017 Tarihli ve 7364, 7367, 7369, 7370, 7371,

7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377 ve 7378 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


