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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/517

02/11/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Milli Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/514

02/11/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                               Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                                  Milli Savunma Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/510

02/11/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/528

02/11/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/529

02/11/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği-

nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan

yazılı ve sözlü sınavı,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir

“b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü

sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı

sınav konuları sınav kurulunca belirlenir.”

“(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar

başarılı sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının beş

katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan

adaylar da sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında

başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması

esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü

sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere,” ibaresi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2014 29219

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/8/2015 29451

2- 12/12/2015 29560

3- 4/2/2016 29614
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Türk Akreditasyon Kurumundan:
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ

AKREDİTASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Türk

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmelerini; akreditasyon ve uygunluk
değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla
uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilen

uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile akreditasyon süre-
cinde uyulması gereken usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon: TÜRKAK tarafından; laboratuvar, muayene, belgelendirme kuruluşu

ve diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kri-
terlere göre yeterliliğinin değerlendirilmesi, onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) Akredite etmek: İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyari veya zorunlu alanlarda, özel veya
kamu laboratuvarı, muayene, belgelendirme kuruluşu ve diğer uygunluk değerlendirme kuru-
luşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin
TÜRKAK tarafından değerlendirilerek onaylanmasını,

c) Denetim: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetlerinin, sistemlerinin ve
personelinin tanımlanmış düzenlemelere ve standartlara uygun olup olmadığının belirlenme-
sini,

ç) EA: Avrupa Akreditasyon Birliğini,
d) IAF: Uluslararası Akreditasyon Forumunu,
e) ILAC: Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliğini,
f) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından

onaylanmış, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak
ve tekrar eden kullanımlar için faaliyetler ve sonuçlarıyla ilgili kurallar, kılavuzlar veya ka-
rakteristikler ihtiva eden dokümanı,

g) Kurum: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK),
ğ) Uygunluk Değerlendirmesi: Bir ürün, proses, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa iliş-

kin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
h) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK): Kalibrasyon, deney, belgelendirme,

muayene, doğrulama, referans malzeme üretimi ve yeterlilik deneyi sağlama dâhil olmak üzere
uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

ifade eder.

3 Kasım 2017 – Sayı : 30229                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKAK’ın Görev ve Yetkileri ile Akreditasyonun Usul ve Esasları

TÜRKAK’ın görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 5 – (1) TÜRKAK, aşağıda belirtilen kuruluşlar da dâhil olmak üzere uygunluk

değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşları akredite eder:
a) Deney laboratuvarları.
b) Tıbbi laboratuvarlar.
c) Kalibrasyon laboratuvarları.
ç) Muayene kuruluşları.
d) Sistem belgelendirme kuruluşları.
e) Ürün/Hizmet belgelendirme kuruluşları.
f) Personel belgelendirme kuruluşları.
g)Yeterlilik deneyi sağlayıcıları.
ğ) Referans malzeme üreten kuruluşlar.
h) Doğrulayıcı kuruluşlar.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının TÜRKAK tarafından akredite edilmesi için;
a) İlgili dokümanlarda belirlenmiş temel ve özel şartlara uygunluk sağladığının, yapılan

denetimlerle tespit edilmesi,
b) Akreditasyon işlemleri için tespit edilen ücret ve giderlerin ödenmesi,
c) Akreditasyon sisteminin talep ettiği diğer tedbirlerin alınması,
ç) Akreditasyon şartlarına uygunluğun Kurumun ilgili karar organınca onaylanması,
gerekir.
(3) TÜRKAK akreditasyon hizmetlerinin yürütülmesinde;
a) Uluslararası standartlara ve karşılıklı veya çok taraflı tanıma anlaşmalarıyla bağlı

olduğu uluslararası doküman ve prosedürlere göre verdiği akreditasyon hizmeti için gerekli
usulleri geliştirir ve uygular,

b) Akreditasyon faaliyetlerinin güvenilirliğini ve saygınlığını sağlamak için, gerek duy-
duğu tedbirleri alır ve uygulamaya koyar,

c) UDK’ların akreditasyonu konusunda ihtiyaç duyduğunda teknik uzman ve bilirkişi-
lerden faydalanır.

(4) TÜRKAK, akreditasyon faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlar
ve UDK ile ilgili bilgi, belge ve dokümanları, hukuki gereklilikler ile imzalanan tanıma anlaş-
malarının gerektirdiği durumlar dışında UDK’nın izni olmadan üçüncü şahıslara veremez.
TÜRKAK personeli ile görevlendirilen denetçiler ve teknik uzmanlar, UDK’ya ait bilgi, belge
ve dokümanları gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür.

(5) Akredite edilen bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun müşterisi ile yaptığı söz-
leşme nedeniyle TÜRKAK sorumlu tutulamaz ve sözleşmedeki sorumluluklar TÜRKAK’a ak-
tarılamaz.

(6) TÜRKAK, UDK’ların akreditasyonu, akreditasyonun askıya alınması, geri çekil-
mesi ve kapsam değişikliği ile ilgili güncel bilgileri web sitesinde yayımlar; ayrıca onaylanmış
kuruluşlar veya kamu otoritelerince yetkilendirilen kuruluşlara yönelik askıya alma veya geri
çekme kararlarını, ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.

İlgili dokümanlar
MADDE 6 – (1) TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilen uygunluk değer-

lendirme kuruluşları faaliyetlerinde, tabi oldukları ulusal mevzuat hükümlerini, uluslararası ve
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ulusal standartları, rehberleri veya diğer normatif dokümanları uygular. Uygulanacak standart-
lar, uyulması gereken diğer dokümanlar ve gerekli durumlarda ilave kriterler TÜRKAK tara-
fından belirlenip tebliğ, prosedür, rehber ve diğer dokümanlarla ilgililere duyurulur.

Akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uyması gereken kurallar
MADDE 7 – (1) Akredite edilen bir uygunluk değerlendirme kuruluşu müşterilerine,

akredite edildiği kapsamlarda, belirlenmiş akreditasyon esaslarına ve akreditasyon sözleşme-
sindeki şartlara uygun hizmet vermekle yükümlüdür. Uluslararası standartlara ve akreditasyon
sözleşmesine aykırı davranılması durumunda ilgili dokümanlardaki hükümlere göre hareket
edilir.

(2) Akredite edilen kuruluş;
a) Akreditasyon sözleşmesindeki şartlara uygun şekilde faaliyet gösterir,
b) Sadece, akreditasyon kapsamında belirtilen konular için akredite olduğunu beyan

eder,
c) Vermekte olduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerinin, akredite edilen kapsam ile

akreditasyon kapsamı dışında kalan faaliyet konuları arasında müşterilerin rahatça ayrım yap-
masına yardımcı olacak şekilde prosedürler oluşturur ve uygular,

ç) Akreditasyonla ilgili olarak Hizmet Ücretleri Rehberinde belirtilen ve fatura edilen
ücretleri TÜRKAK’a zamanında öder,

d) Verilen akreditasyon belgesi ve markasını, yanıltıcı ve belirlenen kurallara aykırı şe-
kilde kullanamaz, TÜRKAK’ın bu konuda yapacağı ikaz ve talepleri dikkate alıp düzeltici iş-
lem gerçekleştirir,

e) Akreditasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, akredite edilmişlik ha-
lini gösteren materyalin kullanımını derhal durdurur ve akredite kuruluş statüsünü belirten rek-
lamlara son verir,

f) Reklam, promosyon çalışmaları ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinde, ilgili
ulusal ve uluslararası dokümanlarda belirtilen şartlara uyar, bu konuda TÜRKAK’tan gelecek
düzeltme talebi ve uyarıların gereğini yerine getirir,

g) Akredite edildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan yeterli bir mesleki
sorumluluk sigortası yaptırır (ancak kamu kuruluşlarının güvence beyanında bulunması yeter-
lidir),

ğ) Akreditasyonu geri çekilen veya kapsamı daraltılan UDK, akreditasyonunun geri çe-
kilmesi/daraltılması ve bunun sonuçları hakkında müşterilerini bilgilendirir. Bu doğrultuda
yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını TÜRKAK’a sunar,

h) TÜRKAK tarafından bildirilen alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerine iliş-
kin işlemleri görüntülü kayda alma, araç takip sistemi ile izleme ve diğer elektronik kayıt sis-
temleri ile kayıt altına alır,

ı) TÜRKAK tarafından oluşturulan web uygulamalarına, uygunluk değerlendirme faa-
liyetlerine ilişkin verileri girer ve benzeri diğer yükümlülükleri yerine getirir.

(3) UDK kendi akreditasyonuna ilişkin, aşağıdaki değişiklikleri akreditasyon sözleş-
mesinde belirtilen süreler içinde TÜRKAK’a bildirir:

a) Yasal, ticari veya organizasyonel statüsü,
b) Organizasyon yapısı, üst yönetim ve yetkili personel,
c) Ana politikalar ve prosedürler,
ç) Yerleşim durumu ve kaynaklar, personel ve teçhizat,
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d) Akreditasyon kapsamındaki faaliyetleri ile akreditasyon gerekliliklerini yerine ge-
tirme kabiliyetini etkileyebilecek diğer hususlar,

e) Yurtdışı faaliyetlerine ilişkin kapsam, temsilcilik, adres ve kişilerle ilgili değişiklikler.
Akreditasyon ile ilgili markaların kullanımı
MADDE 8 – (1) Akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşları; akreditasyon

kapsamının belirtildiği sertifika ile birlikte, akreditasyon sözleşmesinde tanımlanan TÜRKAK
akreditasyon markası ile ILAC/IAF markalarını kullanmaya hak kazanırlar. TÜRKAK akre-
ditasyon markası veya ILAC/IAF markalarının kullanımı ile ilgili şartlar marka kullanım reh-
berinde ilan edilir.

Akreditasyonun askıya alınması
MADDE 9 – (1) TÜRKAK aşağıdaki hallerde akreditasyonu askıya alır;
a) UDK’nın, akreditasyonun askıya alınması yönündeki talebi,
b) UDK’nın yeterliliğinin ortadan kalktığının tespit edilmesi,
c) UDK’nın yapısının veya faaliyetlerinin ilgili akreditasyon standartlarındaki tarafsızlık

şartlarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi,
ç) UDK’nın akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerini etkileyen personel, yerleşim, teç-

hizat ve yönetim değişikliklerinin TÜRKAK tarafından potansiyel risk olarak değerlendiril-
mesi,

d) UDK’nın, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan değişiklikleri akreditasyon söz-
leşmesinde belirtilen sürede TÜRKAK’a bildirmemesi,

e) Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyet kayıtları-
nın ilgili TÜRKAK dokümanlarında belirtilen süre içerisinde TÜRKAK’a sunulmaması veya
sunulan düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,

f) Mücbir sebep veya zorunluluk hali olmaksızın planlanan gözetim denetiminin kuruluş
tarafından reddedilmesi,

g) UDK’nın, TÜRKAK ile imzaladığı sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirme-
mesi,

ğ) TÜRKAK tarafından duyurulan akreditasyonla ilgili yeni şartlara ve kriterlere verilen
süre içinde UDK’nın uygunluk sağlayamaması,

h) UDK’nın mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
ı) UDK’nın akreditasyon sertifikası ve akreditasyon markasını yanıltıcı şekilde kullan-

ması,
i) Denetim esnasında UDK veya UDK çalışanlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı

denetimin yarıda kesilmesi,
j) Akreditasyona ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine olan güveni sarsıcı faaliyet-

leri son 3 yıl içinde, objektif delillerle kanıtlanmış kişilerin, UDK’da yönetici, karar verici, de-
netçi, değerlendirici, sınav yapıcı, belge düzenleyici, belge, sertifika veya rapor onaylayıcı ola-
rak görevlendirilmesi,

k) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflâs ile kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından biriyle
mahkûm olan kişinin UDK’nın ortağı olması veya yönetici olarak görev alması,

l) UDK’nın akreditasyon çevrimi içerisinde, akredite olduğu kapsamlarda ilgili rehber-
lerde belirtilen gerekli asgari uygulamayı gösterememesi, tanık denetimleri organize edememesi
veya akredite olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetini ilgili dokümanlarda belirlenen sürede
gerçekleştirmemiş olması,
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m) UDK’nın, TÜRKAK’ın akreditasyon faaliyetlerinde dayanak olarak kullandığı
ISO/IEC 17025, ISO 15189 ve benzeri standartlar kapsamında belgelendirme, akreditasyon,
tanınma veya yeterlilik verilmesi gibi faaliyetlerde bulunması.

(2) Akreditasyonun askıya alınması ile ilgili işlemler, Uygunluk Değerlendirme Kuru-
luşları İçin Akreditasyonun Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve Kapsam Değişikliğine İlişkin
Prosedüre göre yürütülür.

(3) Akredite edilen kuruluş akreditasyon belgesinin askıya alınması kararına, Şikâyet
ve İtiraz Rehberine uygun şekilde itirazda bulunabilir.

Düzeltici faaliyetler
MADDE 10 – (1) UDK, denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapacağı

düzeltici faaliyetleri ve süresini TÜRKAK’a bildirir. Düzeltici faaliyetler ile ilgili esas ve usul-
ler Kurum tarafından yayımlanan rehber dokümanda belirtilir.

(2) Akreditasyonu askıya alınan UDK, askıya alma gerekçeleri ile ilgili işlemlerini ve
düzeltici faaliyetlerini TÜRKAK’a bildirir. UDK’lar akreditasyonlarının askıya alınma sebep-
leri ile ilgili düzeltici faaliyetleri azami altı ay içerisinde tamamlar. Askıya alma sebebi ortadan
kalkan veya düzeltici faaliyeti uygun bulunan kuruluşların akreditasyonu devam ettirilir. Ancak
düzeltici faaliyetleri yeterli bulunmayan UDK’nın akreditasyon kapsamı daraltılır veya akre-
ditasyonu geri çekilir.

Akreditasyonun geri çekilmesi ve kapsamının daraltılması
MADDE 11– (1) TÜRKAK tarafından;
a) UDK’nın akreditasyonun geri çekilmesine yönelik talebi,
b) Akreditasyonun askıya alınmasını gerektiren sebeplerin süresi içerisinde giderile-

memesi veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
c) UDK’nın uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde gerçek dışı kayıt, rapor, sertifika

ve benzeri belgeler düzenlediğinin veya oluşturduğunun, ağır veya kasıtlı ihmalinin tespit edil-
mesi,

ç) UDK’nın TÜRKAK’ı kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmesi veya TÜRKAK’a gerçek
dışı kayıt veya delil sunması,

d) UDK’nın, akreditasyonun veya TÜRKAK’ın saygınlığını azaltıcı ve itibarını zede-
leyici beyan ve davranışlarda bulunması,

e) UDK’nın uygunluk değerlendirme faaliyetlerindeki yeterliliğini veya tarafsızlığını
kaybetmesi nedeniyle akreditasyona olan güvenin ortadan kalkması,

f) UDK’nın kasıtlı olarak akreditasyon kurallarını ihlal etmesi,
g) UDK’nın akredite olmadığı kapsamlarda veya alanlarda kasten TÜRKAK akredi-

tasyon markası veya ILAC/IAF markasını kullanması,
durumlarında UDK’nın akreditasyonu geri çekilir.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar sadece belirli bir faaliyet

alanına yönelik ise söz konusu alanlar için akreditasyon kapsamının daraltılması işlemi uygu-
lanır.

(3) Güvenlik sorunları, doğal afet ve benzeri durumlarda; belirli bir sektörde, ülkede,
bölgede akreditasyona olan güveni zafiyete uğratacak şartların oluşması durumunda; uluslararası
akreditasyon kurallarındaki ve politikalarındaki değişikliklerden veya EA, IAF, ILAC’ın yap-
tırımlarından kaynaklanan gereklilikler dolayısıyla akreditasyon sözleşmeleri TÜRKAK tara-
fından tek taraflı feshedilebilir ve UDK’ların akreditasyonları geri çekilebilir.
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(4) Akreditasyon kapsamı daraltılan veya akreditasyonu geri çekilen belgelendirme ku-
ruluşu, bu kapsamlarda belgelendirdiği müşterilerine durumu taahhütlü mektup, tebligat ya da
e-tebligat ile bildirir. Ayrıca, akreditasyonunun geri çekildiği durumlarda akreditasyon kapsa-
mında vermiş olduğu sertifikaları da geri çeker. Bu doğrultuda yapmış olduğu faaliyetlerin ka-
yıtlarını TÜRKAK’a sunar. Diğer taraftan, UDK akreditasyonunun geri çekilmesi durumunda
daha önce belgelendirdiği müşterilerinin haklarını korumak için gerekli tedbirleri alır.

(5) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen güven sarsıcı faaliyetlerde bulunan
ve sorumluluğu objektif delillerle tespit edilen kişiler, 3 (üç) yıl boyunca TÜRKAK’tan akredite
kuruluşların uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alamaz, ortağı veya yöneticisi ola-
maz. Bu hükme aykırılık halinde, UDK’nın akreditasyonu askıya alınır, askı süresi sonunda
aynı durumun devam etmesi halinde kuruluşun akreditasyonu geri çekilir.

(6) Akredite edilen kuruluş, akreditasyon belgesinin geri çekilmesi kararına, Şikâyet
ve İtiraz Rehberine göre itirazda bulunabilir.

Şikâyet ve itirazlar

MADDE 12 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, akreditasyon hizmetleri ve
TÜRKAK’ın faaliyetleri ile ilgili konularda şikâyet ve itiraz hakkına sahiptir. Ayrıca; akredite
olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği hizmetle ilgili olarak özel ve tüzel kişiler
de TÜRKAK’a şikâyette bulunabilirler.

(2) Şikâyet ve itirazlar, Şikâyet ve İtiraz Rehberinde belirlenen usule göre işleme alınır,
değerlendirilir, gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra sonucu ilgili taraflara bildirilir.
Şikâyet ve itirazların değerlendirilmesinde, akreditasyon sisteminde kabul edilen usul ve ku-
rallara uygun, TÜRKAK’ın tarafsızlığı ve bağımsızlığını koruyacak şekilde hareket edilir.

(3) Şikâyet veya itirazın, yapılan işlemler sonucunda devam etmesi veya çözümünün
hukuki bir değerlendirme gerektirmesi durumunda konu, Şikâyet ve İtirazları Değerlendirme
Kuruluna gönderilebilir. Alınan karar, ilgililere bildirilir. Şikâyet ve İtirazları Değerlendirme
Kurulunun yapısı ve çalışma usulü TÜRKAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Akreditasyon ile ilgili kuralların duyurulması ve kurallarda değişiklik yapılması

MADDE 13 – (1) TÜRKAK’ın geçerli dokümanları (tebliğ, prosedür, rehber ve tali-
matları) Kurumun resmi internet adresinde, TÜRKAK dokümanları kısmında yayımlanarak
ilgililere duyurulur.

(2) Akreditasyon kuralları, şartları veya işlemlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde,
değişikliklerden etkilenecek ilgili kuruluşların görüşleri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uy-
gunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜRKAK Yönetim Kurulu yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin
görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün merkez ve tem-

silciliklerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan
memurlardan müdür ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği su-
retiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/10/1983 tarihli
ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Birim: 5431 sayılı Kanuna göre hizmet birimlerini,
ç) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
e) Görev grupları: Benzer ve aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvan-

larını,
g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen

görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamalar için yapılan yazılı ve sözlü
sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan
süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer
günleri,

i) Temsilcilik: Sivil Havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde, 5431 sayılı Kanunun
3 üncü maddesine göre oluşturulan Genel Müdürlük temsilciliğini,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
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k) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanma-
ları için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Müdür, Destek Hizmetleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü.
b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Araştırmacı, Uzman.
c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Muhasebeci.
d) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Avukat, Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim, Programcı, Tek-

niker, Teknisyen.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip

olmak,
b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı

sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az altı ay Genel Müdürlükte ça-
lışmış olmak,

c) Yazılı ve sözlü olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Müdür, Destek Hizmetleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü kadrosuna atanabilmek

için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, en az dört yıllık eğitim veren harp
okullarından ve polis akademilerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Mühendis, Mütercim, İstatistikçi, Matematikçi, Eko-
nomist, Araştırmacı, Uzman, Muhasebeci, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen kadrolarında en az üç yıl hizmet
süresine sahip olmak,
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3) Ana hizmet birimlerindeki müdürlük kadrolarına atanacakların yabancı dil bilgisi
seviyesi bakımından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) en az (C) dü-
zeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-
kanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu
belgelemek,

b) Araştırmacı ve Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, en az dört yıllık eğitim veren harp
okullarından ve polis akademilerinden mezun olmak,

2) Matematikçi, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşlet-
meni, Memur veya Teknisyen kadrolarında en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, en az dört yıllık eğitim veren harp
okullarından ve polis akademilerinden mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-
nularında sertifikaya sahip olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur kad-

rolarında en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,
ç) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek

için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Memur kadrosunda en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,
3) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak

veya herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar dersi almış olmak ve bu hususu
resmi olarak belgelemiş olmak,

d) Memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Hizmetli kadrosunda en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,
e) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulun ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Kamu kurumlarının muhasebe birimlerinde memur kadrosunda en az iki yıl hizmet

süresine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle ata-

nabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) Yazılı ve sözlü olarak yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda son başvuru tarihi itibariyle

aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
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c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların Filoloji, Mütercimlik, Tercümanlık

veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Başvuru tarihinden önceki son 3 yıl içinde alınmış olması kaydıyla Yabancı Dil Bil-

gisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği
bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edi-
len sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun ol-

mak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı
sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,
e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuru ve Duyuru

Duyuru
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan de-

ğişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, niteliklerine göre
başvuru şartları, başvuru yeri, başvuru tarihi ve sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan
en az otuz gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında duyurulur.

Başvuru
MADDE 11 – (1) Yapılacak duyuru üzerine ilanda belirtilen başvuru tarihinin son günü

itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru dilekçesi ile birlikte son başvuru tarihine
kadar şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde
görevli oldukları birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar. Birden fazla unvana yapılan başvuru-
ların hepsi geçersiz sayılır. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.

(2) Aylıksız izinde/sağlık raporu bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca
verilen izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür.

(3) Aday memur statüsünde olanlar, görevden uzaklaştırılanlar, Genel Müdürlükte ge-
çici görevde bulunanlar, Genel Müdürlük personeli olmayanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları
taşımadığı tespit edilenler, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar, Genel Mü-
dürlükte idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenler, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sa-
yılan kapsam dışında olanlar başvuru yapamazlar.

(4) Birim amirleri, başvuru dilekçesini üst yazı ekinde son başvuru tarihinin bitiminden
itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğüne gönderir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri İnsan Kaynakları

Müdürlüğünce incelenir. İnceleme sonucu, aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Genel Mü-
dürlüğün resmi internet sayfasında ilan edilir.

(2) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Genel Müdürlük resmi
internet sayfasında ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş
iş günü içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yazılı
olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar İnsan Kaynakları Müdürlüğünce on iş günü içinde ince-
lenir ve sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak sınav kuru-
lunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak

üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı
puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere

Genel Müdür onayı ile kurulacak olan sınav kurulu/kurulları beş asıl ve beş yedek üyeden olu-
şur. Asıl üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(2) Sınav kurulu/kurulları Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında,
Genel Müdür tarafından belirlenecek İnsan Kaynakları Müdürlüğü temsilcisi/temsilcileri ile
diğer üyelerden teşekkül eder. Gerektiğinde Genel Müdürün uygun görmesi halinde sınav ku-
ruluna veya kurullarına kurum dışından kamu görevlileri arasından üyeler de alınabilir.

(3) Sınav kurulunu/kurullarını teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim
durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun/kurullarının başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Katıldığının tespit
edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine ye-
dek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu/kurulları; sınav konularının tespit edilmesi, sınavların yapılması, sınav
sonuçlarının değerlendirilmesi, başarı listesinin hazırlanması ve ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu/kurulları üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve
çekimser oy kullanılmaz.

(7) Sınav kurulunun/kurullarının sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğünce
yürütülür.
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(8) Gerek görülmesi halinde, Genel Müdürce, temsilciliklerde de sözlü sınav kurulu/
kurulları oluşturulabilir. Bu durumda İnsan Kaynakları Müdürlüğünden yetkili/yetkililer de bu
kurulda/kurullarda görevlendirilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 16 – (1) Sınav kurulu/kurulları, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği ta-

rihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlük resmi internet sayfasından ilan eder.
Başarı sıralaması
MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kad-

ro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav
puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük resmi
internet sayfasında ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel
Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevle-
rine, mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğün resmi in-

ternet sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Müdürlü-
ğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak iti-
razlar sınav kurulu tarafından en geç on iş günü içerisinde karara bağlanır ve sonuç İnsan Kay-
nakları Müdürlüğünce ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek
kararlar kesindir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 19 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların teslim ettiği baş-

vuru dilekçesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların, gerekli şartları taşımadığı
daha sonra saptananların, sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin an-
laşılması halinde ilgililerin sınavları geçersiz sayılır ve bu durum bir tutanak ile kayıt altına
alınır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir ve ilgililer hakkında disiplin işlemi
uygulanır.

(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav ka-
ğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla
sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren
kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu
husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, ilgili kişi/kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi, deprem, sel ve
benzeri mücbir sebepler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.
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Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre üç ay içinde atanır. Atama onay tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci
maddesi gereğince göreve başlamayanların atamaları, bu süre içerisinde belge ile ispatı müm-
kün zorlayıcı sebepler dışında iptal edilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı veya başka
yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara,
boşalanlara veya diğer boş kadrolara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık
süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre Genel Müdürlükçe belirlenmesi halinde yedek-
ler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden
altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma hak-
larından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için
bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük

dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri beş yıl süresince ve dava konusu olan sınav
belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğü arşivinde saklanır.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-

yinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,
bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı so-
nucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda bu Yönetmelik hükümlerine göre yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda,
kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kad-

rolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel istekleri ha-

linde ve atanılacak kadronun mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip
olma şartlarını taşımak kaydıyla, alt görevlere ve alt görev içindeki diğer görevlere sınav ya-
pılmaksızın atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst grup-
lara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere
veya alt görevlere atanılacak mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip
olma şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
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c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Genel Müdürlükte
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, mevzuatla aranan
öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımak kaydıyla unvan değişikliği
sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora
öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen
görevlere atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanı-
lacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olması ve mevzuatla aranan öğrenim şar-
tını taşıması kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yük-
selme sınavına katılmaksızın atanabilirler.

Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren ve görevde yükselme veya unvan

değişikliği sınavları sonucunda atama yapılan unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazanan-
ların hakları saklıdır.

Naklen atamalar
MADDE 25 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan

personel, mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımak
kaydıyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu unvanın bulunduğu gruptaki ya da daha
alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanma-
larında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği
unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Engellilerin sınavı
MADDE 26 – (1) İnsan Kaynakları Müdürlüğü, gerekli şartları taşıyan ve atama yapı-

lacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli
tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 27 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun ile

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-
nel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 9/3/2006 tarihli ve 26103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde bu Yönetmeliğin
uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kuru-

lunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer is-

teklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-

retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurs ve sertifika programları
açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

c) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma
ve kongre, sempozyum, çalıştay, fuar gibi toplantıları yurt içinde ya da yurt dışında düzenle-
mek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak,

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-
sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, ilgili
materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,
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d) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği,
çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, halk bilimi, dil bilimi ve yabancı diller bölümleri son
sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenle-
mek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-
sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak,
g) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Iğdır ve civarında ya-

şayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek,
ğ) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,

okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar
açmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversite-

lerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu
konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi ken-
diliğinden sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-
larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve deneti-

mini yapmak.
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c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Yönetim Kurulunun onayına
sunduktan sonra Rektöre bildirmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,
Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek

ve bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşüp onaylamak,
ç) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
d) Merkeze bağlı birimlerinin kuruluşu, işleyişi hakkında usul ve esasları belirlemek

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

ların esas ve usullerini tespit etmek,
f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekti-

ğinde Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümlerine ve Üniversite Senatosu veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

3 Kasım 2017 – Sayı : 30229                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi yaz dönemi eğitim

öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yaz döneminde İstanbul Arel Üniversitesinde yapılan

eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanını,

ç) İlgili birim: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarını,

d) İlgili kurul: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek

yüksekokulu kurullarını,

e) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul

ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğrenimi,

g) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek-

okulu müdürlerini,

ğ) Müdürlük: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek-

okulu müdürlüklerini,

h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) ÖİDB: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Yürütülmesi, Amaçları, Açılması,

Dersler, Başvuru ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi; Rektör tarafından görevlendirilen bir yaz öğretimi koor-
dinatörü ile Senato tarafından her yıl seçilen üç öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başka-
nının katılımıyla oluşan yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından, bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını değerlendirerek, eğitim kapasitesinin daha

verimli kullanılmasını sağlamak.
b) Eğitimde verimliliği arttırmak üzere; öğrencilerin normal eğitim süresi içinde ala-

madıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki
öğrencilere imkân vermek, isteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal
ders yüklerini azaltmalarını sağlamak.

c) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına veya yurt içinde başka bir üni-
versiteye giden, dikey geçişle gelen, ön koşullu dersleri alan veya çift anadal, yan dal eğitimi
yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt ve üst yarıyıllardan hiç alamadıkları veya kaldıkları
dersleri yaz öğretiminde almalarına imkân sağlamak.

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkânların-
dan özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak.

d) Yurt içinden ve dışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yo-
ğunlaştırılmış programlarla ders açmak suretiyle öğrencilerin bilimsel yeniliklere ve son ge-
lişmelere erişimini sağlamak.

Yaz öğretiminin açılması

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalının
önerisi, ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ile Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.

(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında
kalan yaz ayları içinde düzenlenir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler yaz öğreti-
mine ertelenemez.

(4) Yaz öğretiminde bilimsel hazırlık sınıfları açılmaz.
(5) Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, söz konusu dersin, bölüm başkanınca eşde-

ğerliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile o ders başka bir üniversi-
teden alınabilir ve alınan not, harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(6) Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen
öğrenciler, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri alabilir.

Ders açılması için öğrenci sayısı

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her
yıl Senato tarafından belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve
dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurulca karar verilir.
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(2) Yeterli sayıda öğrencinin başvurması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz

öğretimi yapılabilir.

(3) Mezuniyet aşamasına gelen son sınıf öğrencileri için açılacak derslerde asgari öğ-

renci sayısı aranmaz.

(4) Yaz öğretimi koordinasyon kurulu, önceden belirleyip ders listesi ile birlikte ilan

edeceği sayıdan daha az öğrencinin kaydolduğu dersleri kapatabilir; fazla öğrencinin kaydol-

duğu dersleri de şubelere bölebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haf-

tadır.

(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati

kadar ders yapılır.

(3) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve yaz öğretimi ile ilgili diğer süreler

akademik takvimde belirtilir.

Derslerin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde; Üniversitenin önlisans, lisans ve yüksek lisans

programlarının dönem ve bitirme projesi dâhil tüm dersleri açılabilir.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim ele-

manları, ilgili dekanlık ve müdürlükler tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun

olarak belirlenir.

(3) Ortak dersler ilgili birimler tarafından koordineli bir şekilde düzenlenerek açılır.

Yaz öğretiminde ders alma koşulları

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci aşağıdaki dersleri ala-

bilir:

a) Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde

edemediği dersleri.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre tekrarlaması gereken dersleri.

c) Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri.

ç) Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise yaz öğretiminde

öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri.

(2) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz öğretimi, burslu öğrenciler dâhil, ücretlidir.

(2) Yaz öğretiminde ödenmesi gereken kredi başına öğretim ücreti, her yıl için Rektörün

önerisi, Başkanın onayı ile belirlenir ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir.

(3) Başvurduğu halde açılamayan dersler için yatırılan kayıt ücreti öğrenciye iade edi-

lir.

(4) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran, ancak devam etmeyen öğrencinin

öğretim ücreti iade edilmez.
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Derslere başvuru ve kayıt

MADDE 13 – (1) Yaz öğretimi programları ve açılacak dersler, akademik takvimde

belirtilen tarihte ÖİDB tarafından öğrencilere duyurulur.

(2) Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, ÖİDB’ye başvurup alacakları kayıt formu

ile birlikte, yaz öğretimi ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırırlar. Yaz öğretimi ücretini

ödemeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

(3) Yaz öğretiminde açılan derslere kayıt işlemi, danışman onayı alınarak, akademik

takvimde belirlenen tarihler içinde yapılır.

(4) Üniversitenin herhangi bir biriminde açılan yaz öğretimi derslerine ilgili kurulun

eşdeğerlik konusunda olumlu görüşüne bağlı olarak, başka birimlerdeki öğrenciler de kayıt

olabilir.

(5) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uy-

gulanmaz.

(6) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Mezuniyetle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi öğrencilerinin ölçme, değerlendirme ve başarı durumları

ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yaz öğretiminde önceki dönemlere ait alınan derslerin başarı notu, dersin alınmış

olduğu en son yarıyıldaki notun yerine işlenir.

(3) Yaz öğretiminde üst yarıyıllara ait alınan derslerin başarı notları, izleyen eğitim-öğretim

yılında söz konusu derslerin okutuldukları yarıyıllara eklenir.

(4) Yaz öğretiminde ders alan öğrencinin son aldığı not hesaplamaya alınır.

(5) Üniversite bünyesindeki fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında,

yurt dışında veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi yapan öğren-

cinin notlarının aktarılması ve uyarlanması ilgili yönetim kurulu kararı doğrultusunda ilgili

mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(6) Yaz öğretiminde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav

veya final sınavı yapılması mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulamanın

niteliğine göre bir değerlendirme yapılır.

(7) Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyenler için mazeret sınavı yapılır ancak

final sınavının mazereti olmadığı gibi yaz öğretimi programı için bütünleme sınavı yapılamaz.

(8) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkriptte gösterilir. Söz konusu ders-

lerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğ-

retiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır. Öğrencinin almış olduğu

ders ilgili yarıyıl notu yerine geçer.

Başka bir üniversiteden yaz öğretimi dersinin alınması

MADDE 15 – (1) Yaz öğretiminde açılmayıp başka bir üniversitede açılan bir ders; o

dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu

kararıyla alınabilir.
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(2) Üniversitenin yaz okulunda açılan dersler başka bir üniversiteden alınamaz.

(3) Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla üç dersi başka üniversitelerin yaz öğretimi

programlarından alabilir.

(4) Başka üniversitelerin yaz okullarına başvuruda ilgili üniversitenin yaz okulu açılış

tarihinin ikinci haftasından sonraki tarihlerdeki başvuru işleme alınmaz.

İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim

MADDE 16 – (1) İngilizce hazırlık yaz öğretimine katılan hazırlık sınıfı öğrencilerinin,

ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) İngilizce hazırlık yaz öğretimi sonunda başarılı olanlar takip eden akademik yılda

bölümlerindeki normal öğretimlerine başlarlar.

Derse devam

MADDE 17 – (1) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar

bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan

öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

(2) Yaz öğretiminde alınan derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim yarıyıllarında

geçerli değildir.

(3) Yaz öğretiminde devama ilişkin diğer hususlarda, 16/5/2013 tarihli ve 28649 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet

MADDE 18 – (1) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı

kazanan öğrencilerin mezuniyetleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Özel öğrencilere verilecek belge

MADDE 19 – (1) Özel öğrenci statüsü ile yaz öğretimine devam edenlere, yaz öğreti-

minde alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge

verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 11/5/2009 tarihli ve 27225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Diyabet

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının 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: Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini (PAÜ-OBDİM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Obezite (şişmanlık) ve diyabet (şeker) hastalıklarının toplumda farkındalığını sağla-

mak, bu hastalıkların önlenmesi, sağaltımı ve yönetimi için eğitim, bilimsel araştırmalar, uy-
gulamalar ve projeler yapmak, kurslar düzenlemek,

b) Bu faaliyetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte, Üniversitenin diğer birimleri, kamu
kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle koordinasyon
ve belirlenecek protokollerle gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlıklı, obezite ve diyabet riski taşıyan bireyleri obezite ve diyabetin önlenmesi ko-

nusunda eğitmek ve bu konularda toplumun farkındalığını artırmak,
b) Diyabet ve obezitenin tanı, tedavi ve izlem standartlarını geliştirerek etkin biçimde

uygulanmasını sağlamak,
c) Obezite ve diyabet hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri

konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, hastalıkları erken
dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut ve kronik komp-
likasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak,
etkin surveyanslarının yapılması suretiyle bireylerin sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat
sürdürmelerini sağlamak,

ç) 0-18 yaş grubunda bulunan fazla kilolu, obez, Tip 1 ve Tip 2 diyabetli çocukların
bakım ve tedavi standartlarını geliştirmek, Tip 1 diyabetli çocuklara erken tanı koymak,
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d) Obez ve diyabetik çocuklar ile ailelerine standart ve yeterli eğitim vermek,
e) Obezite ve diyabet hastalığı ile ortaya çıkan diğer sorunlar üzerine bilimsel çalışmalar

yapmak,
f) Obezite ve diyabete yönelik beslenme, egzersiz, ağırlık yönetimi yanında geleneksel

ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile güncel tedavi yöntemlerini imkanlar doğrultusunda uy-
gulamak,

g) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel
işbirliği, araştırma ve hizmet yürütebilecek bir platform oluşturmak, Üniversitede bu konuda
çalışan tüm birimleri kapsayan çok disiplinli koordinasyon ve ortak çalışmalar gerçekleştir-
mek,

ğ) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri yü-
rütmek, bu araştırmaları bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenle-
mek, diyabet ve obezite konusunda klinik ve temel bilimler alanında uygulamalı çalışmalar
yapmak, çalışmalara katılmak,

h) Merkez bünyesindeki obezite ve diyabet alanında hizmet veren birimlere ve sağlık
görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, ba-
şarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve
kitaplar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle gö-
revden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni
bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanlarından en çok iki
kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardım-
cıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı
zaman müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili bi-

rimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-

sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,

h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğre-

tim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-
lendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak,
ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Ku-
rulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine en az salt çoğunluk
ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekti-

ğinde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ
KAKAO VE ÇİKOLATA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/29)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kakao ve çikolata ürünlerinin tekniğine ve hijyen

kurallarına uygun şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması
ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kakao çekirdeği, kakao nibi, kakao kitlesi, kakao keki dahil

kakao ve çikolata ürünlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Beyaz çikolata: Kakao yağı, süt veya süt ürünleri ile şekerlerden elde edilen, bileşi-

minde en az % 20 kakao yağı ve en az %14 süt kuru maddesi bulunan ve süt yağı içeriği en az
% 3,5 olan ürünü,

b) Bol sütlü çikolata: Kakao ürünleri, şekerler ve süt veya süt ürünlerinden elde edilen,
toplam kakao kuru maddesi en az % 20, süt kuru maddesi en az % 20, yağsız kakao kuru maddesi
en az % 2,5, süt yağı en az % 5, toplam yağı (kakao yağı ve süt yağı) en az % 25 olan ürünü,

c) Chocolate a la taza: Kakao ürünleri, şekerler ve buğday, pirinç veya mısır unu veya
bunların nişastası ile hazırlanan, kakao yağı en az % 18 ve yağsız kakao kuru maddesi en az
% 14 olan toplam kakao kuru maddesi en az % 35 olan ve en fazla % 8 un veya nişasta içeren
ürünü,

ç) Chocolate familiar a la taza: Kakao ürünleri, şekerler ve buğday, pirinç veya mısır
unu veya bunların nişastası ile hazırlanan, kakao yağı en az % 18 ve yağsız kakao kuru maddesi
en az % 12 olan toplam kakao kuru maddesi en az % 30 olan ve en fazla % 18 un veya nişasta
içeren ürünü,

d) Çikolata: Kakao ürünleri ile şekerlerden elde edilen, en az % 18 kakao yağı ve en az
%14 yağsız kakao kuru maddesi içeren toplam kakao kuru maddesi içeriği en az % 35 olan
ürünü,

1) Vermisel çikolata: En az % 12 kakao yağı ve en az % 14 yağsız kakao kuru maddesi
içeren toplam kakao kuru maddesi içeriği en az % 32 olan tanecik, ince tel veya pul halinde
sunulan ürünü,

2) Kuvertür çikolata: En az % 31 kakao yağı ve en az % 2,5 yağsız kakao kuru maddesi
içeren, toplam kakao kuru maddesi içeriği en az % 35 olan ürünü,

3) Fındık ezmeli / Gianduja (veya 'gianduja' kelimesinin türevlerinden biri) çikolata:
En az % 8 yağsız kakao kuru maddesi içeren toplam kakao kuru maddesi miktarı en az % 32
olan çikolataya, 100 g ürün en az 20 g ve en fazla 40 g fındık içerecek miktarda ince öğütülmüş
fındık eklenmesiyle elde edilen ürünü,
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e) Çikolata tozu, toz çikolata: Kakao tozunun şeker ile karıştırılması sonucu elde edilen

ve kütlece en az % 32 oranında kakao tozu içeren ürünü,

f) Dolgulu çikolata: Dış kısmı bu fıkranın (a), (b), (d) ve (n) bentlerinde tanımlanan

ürünlerin her hangi birinden oluşan ürünü,

g) İçilebilir çikolata, şekerli kakao, şekerli kakao tozu: Kakao tozunun şeker ile karış-

tırılması sonucu elde edilen ve en az % 25 kakao tozu içeren ürünü,

ğ) Kakao, kakao tozu, toz kakao: Temizlenmiş, kabuğu soyulmuş ve kavrulmuş kakao

çekirdeklerinin toz hale getirilmesiyle elde edilen ve kuru madde ağırlığına göre en az % 20

kakao yağı içeren ve % 9'dan fazla nem içermeyen ürünü,

h) Kakao çekirdeği: Kakao ağacı (Theobroma cacao L.) meyvesinin kapsülünün, tek-

niğine uygun bir şekilde uzaklaştırılmasından sonra fermente edilip kurutulmasıyla elde edilen

ürünü,

ı) Kakao keki: Kakao nibi veya kakao kitlesinin yağının kısmen veya tamamen uzak-

laştırılmasından sonra kalan ürünü,

i) Kakao kitlesi / hamuru / likörü: Kakao nibinin, bileşenlerinde herhangi bir değişikliğe

yol açmadan mekanik olarak parçalanması sonucu elde edilen ürünü,

j) Kakao kuru maddesi: Kakao çekirdeğinden elde edilen kabuk ve su dışındaki kakao

yağı dâhil kakao bileşenlerini,

k) Kakao nibi: Kavrulmuş veya kavrulmamış kakao çekirdeğinin kırılarak kabuğunun

ayrılması ile elde edilen, kakao yağı ve yağsız kakao kuru maddesinden oluşan ürünü,

l) Kakao yağı: Kakao çekirdekleri veya kakao çekirdeği parçalarından elde edilen ve

beşinci maddenin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen niteliklere sahip olan

yağı,

m) Süt kuru maddesi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve üretiminde süt veya süt ürünleri

kullanılan ürünlerde; tam yağlı, yarım yağlı veya yağsız süt, krema, tereyağı veya süt yağının

suyunun kısmen veya tamamen uzaklaştırılması ile elde edilen sütün su dışındaki bileşenlerini,

n) Sütlü çikolata: Kakao ürünleri, şekerler ve süt veya süt ürünlerinden elde edilen, en

az % 25 toplam kakao kuru maddesi, en az % 14 süt kuru maddesi, en az % 2,5 yağsız kakao

kuru maddesi, en az % 3,5 süt yağı, en az % 25 toplam yağ (kakao yağı ve süt yağı) içeren

ürünü,

1) Vermisel sütlü çikolata: En az % 20 toplam kakao kuru maddesi, en az % 12 süt kuru

maddesi ve en az % 12 toplam yağ (kakao yağı ve süt yağı) içerecek şekilde tanecik, ince tel

veya pul halinde sunulan ürünü,

2) Kuvertür sütlü çikolata: En az % 25 toplam kakao kuru maddesi, en az % 14 süt kuru

maddesi, en az % 2,5 yağsız kakao kuru maddesi, en az % 3,5 süt yağı, en az % 31 toplam yağ

(kakao yağı ve süt yağı) içeren ürünü,

3) Fındık ezmeli / Gianduja (veya 'gianduja' kelimesinin türevlerinden biri) sütlü çiko-

lata: En az %10 süt kuru maddesi içeren sütlü çikolataya, 100 g ürün en az 15 g ve en fazla 40

g fındık içerecek şekilde ince öğütülmüş fındık eklenmesiyle elde edilen ürünü,

o) Şeker: 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40)’ne uygun şekerleri,
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ö) Tane Çikolata veya Pralin: Toplam ürün ağırlığının en az % 25’ini oluşturacak şekilde

çikolata, sütlü çikolata, bol sütlü çikolata veya beyaz çikolataların herhangi birinden veya bun-

ların diğer yenilebilir maddelerle kombinasyonundan veya karışımından oluşan bir lokma bü-

yüklüğündeki çikolata ya da dolgulu çikolatadan oluşan ürünü,

p) Yağı azaltılmış kakao, yağı azaltılmış kakao tozu: Kuru madde ağırlığına göre

%20’den az kakao yağı içeren kakao tozunu,

r) Yenilebilir madde: Doğrudan insan tüketimine sunulabilen gıdayı,

ifade eder.

Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Kakao çekirdekleri kendine özgü koku ve renkte olur; böcek yenikli, çimlenmiş, isli,

yabancı çekirdek sayısı % 6’dan; küflü çekirdek sayısı % 4’ten, arduvaz görünümlü çekirdek

sayısı % 8’den fazla olmaz.

b) Embriyo veya kakao yağının çözücü ile ekstraksiyonu sonucu oluşan artıkları kakao

ürünlerinin üretiminde kullanılamaz.

c) Kakao kitlesinde kakao yağı kütlece % 47 - 60, kakao kabuk ve embriyo kalıntılarının

toplam miktarı yağsız kuru madde üzerinden kütlece en fazla % 5 veya kakao kabuk kalıntıla-

rının miktarı alkali ile işlem görmemiş olanlarda kütlece en fazla % 1,75 olur.

ç) Kakao kekinde kabuk ve embriyo kalıntılarının toplam miktarı yağsız kuru madde

üzerinden kütlece en fazla % 5 veya kakao kabuk kalıntılarının miktarı alkali ile işlem görme-

miş olanlarda en fazla % 4,5 olur.

d) Fındık ezmeli / Gianduja çikolataya, son üründe % 5’i geçmeyecek biçimde, süt

ve/veya evaporasyonla elde edilen süt kuru maddesi ilave edilebilir.

e) Fındık ezmeli / Gianduja çikolataya ve fındık ezmeli / gianduja sütlü çikolataya, bü-

tün veya kırılmış olarak badem, fıstık, fındık ve diğer sert kabuklu meyveler eklenebilir. Ekle-

nen sert kabuklu meyvelerin miktarı, ince öğütülmüş fındık dâhil ürünün toplam ağırlığının

%60’ını geçemez.

f) Dolgu kısmında fırıncılık ürünleri, hamur işleri, bisküvi ve yenilebilir buz bulunan

ürünler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen şekilde tanımlanamaz.

g) Dolgulu çikolatada, çikolata dış kısmı, toplam ürün ağırlığının en az % 25’ini oluş-

turur.

ğ) Kakao yağının serbest yağ asidi içeriği oleik asit cinsinden % 1,75’ten fazla olmaz.

h) Kakao yağında petrol eteri kullanılarak tespit edilen sabunlaşmayan madde miktarı

% 0,5'ten fazla olmaz.

ı) Pres kakao yağında petrol eteri kullanılarak tespit edilen sabunlaşmayan madde mik-

tarı % 0,35'ten fazla olmaz.

i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (n) bentlerinde tanımlanan

ürünlere eklenebilecek kakao yağı dışındaki bitkisel yağlar elde edildikleri bitki adları ile bir-

likte EK-1’de verilmiştir.

j) Bitkisel yağ ilavesi, kakao yağı veya toplam kakao kuru maddesinin minimum mik-

tarını azaltmamak kaydıyla, yenilebilir diğer maddelerin toplam ağırlığı çıkarıldıktan sonra

son üründe % 5’i geçemez.
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k) Çikolata ürünlerine katılmasına izin verilen bitkisel yağlar, tek veya karışım halinde,
kakao yağına eşdeğer yağlar olup aşağıda belirtilen özellikleri taşırlar:

1) Palmitik asit–Oleik asit-Palmitik asit, Palmitik asit–Oleik asit-Stearik asit ve Stearik
asit-Oleik asit-Stearik asit tipi simetrik tekli doymamış trigliseritler yönünden zengin laurik
olmayan bitkisel yağlardır.

2) Kakao yağı ile her oranda karışabilir ve fiziksel özellikleri (erime noktası ve krista-
lizasyon sıcaklığı, erime hızı, tavlama / temperleme fazı ihtiyacı) ile uyumludur.

3) Bu yağlar, sadece rafinasyon ve/veya fraksiyonlama prosesiyle elde edilirler. Trigliserit
yapısı enzimatik olarak modifiye edilmiş yağlar bu amaçla kullanılmaz.

l) Dondurma ve benzeri dondurulmuş ürünlerin üretiminde kullanılacak çikolata için
EK-1’de belirtilen bitkisel yağlara istisna olarak hindistan cevizi yağına izin verilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere eklenebilecek yenilebilir maddeler ile ilgili olarak
aşağıdaki kurallara uyulur:

a) Sütten elde edilmeyen hayvansal yağlar ve bunların karışımları kullanılamaz.
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (i), (j) ve (k) bentleri ile 14 üncü maddenin ikinci

fıkrasının (a) bendine aykırı olmamak kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b),
(c), (ç), (d) ve (n) bentlerinde tanımlanan çikolata ürünlerine diğer yenilebilir maddeler de ilave
edilebilir. İlave edilen yenilebilir madde miktarı son ürünün toplam ağırlığının % 40’ını geç-
mez.

c) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerden sadece 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)
ve (ç) bentlerinde yer alan ürünlere ve tanımlamalarında verilen koşullara uygun olmak kay-
dıyla un, granül veya toz nişasta ilavesine izin verilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin minimum içerikleri aşağıdaki şekilde hesapla-
nır:

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (n) bentlerinde tanımlanan
ürünlerin minimum içerikleri, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında izin verilen bileşen-
lerin ağırlıklarının çıkarılmasından sonra hesaplanır.

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ö) bentlerinde tanımlanan ürünlerin mini-
mum içerikleri, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında izin verilen yenilebilir maddelerle
birlikte dolgunun da ağırlığı çıkarıldıktan sonra hesaplanır.

c) 4 üncü maddenin (f) ve (ö) bentlerinde tanımlanan ürünlerin çikolata içeriği, dolgusu
da dâhil son ürünün toplam ağırlığına göre hesaplanır.

ç) Bu Tebliğde tanımlanan çikolata ürünlerinin kuru madde üzerinden hesaplanan kom-
pozisyonları EK-2’de verilmiştir.

(4) Bu Tebliğde tanımlanan kakao ve çikolata ürünlerinin diğer gıdalarda bileşen olarak
kullanılması durumunda söz konusu bileşenlerin ürün özellikleri bu Tebliğ hükümlerine uygun
olur.

Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri,

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (g), (ğ),

(n) ve (p) bentlerinde tanımlanan ürünlerde;
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a) Çikolata veya süt yağını taklit eden aroma vericiler kullanılamaz.
b) (a) bendi hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma
Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine uygun aroma vericiler kullanılır.

Enzimler
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan enzimler

24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda En-
zimleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları

29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pestisit kalıntıları
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,

25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Veteriner ilaçları kalıntı limitleri
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hayvansal bir bileşen ilave

edildiğinde veteriner ilaç kalıntı düzeyi, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Mad-
delerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olur.

Hijyen
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi; 26/1/2017 tarihli

ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme
ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlerin yanı sıra, bu Tebliğ kapsamına giren
ürünlerin etiketlenmesinde aşağıdaki hükümler de uygulanır:

a) Kakao yağı dışında bitkisel yağ içeren çikolata ürünlerinde bu durum etiket üzerinde
belirtilir. Açıklama, içindekiler listesi ile aynı görüş alanında, kolayca görülebilecek ve listeden
ayrı olarak göze çarpacak şekilde en az gıdanın adı ile aynı punto büyüklüğünde ve koyu olarak
“Kakao yağına ek olarak bitkisel yağ da içermektedir.” şeklinde ifade edilir. Bununla beraber,
gıdanın adı başka bir yerde de bulunabilir.

b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürün adları sadece bu Tebliğ kapsamında tanımlanan
ürünler için kullanılır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan çikolatalarda
gıdanın adında “bitter” ifadesi kullanılabilir. Bu durumda, kakao kuru maddesi/kakao yüzdesi
“bitter” ifadesi ile aynı yüzde belirtilebilir.
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c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (n) bentlerinin birinci, ikinci ve üçüncü alt
bentlerinde tanımlanan isimler, tanımlarında verilen özellikleri karşılamak kaydıyla piyasaya
arz edilen ürün adında kullanılır.

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (n) ve (ö) bentlerinde tanımlanan
ürünler çeşitler halinde satıldığında gıdanın adı ‘çeşitli çikolatalar’ veya ‘çeşitli dolgulu çiko-
latalar’ veya benzer isimlerle değiştirilebilir. Böyle durumlarda tek bir içindekiler listesi veri-
lebilir.

d) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında adı geçen ürünlerden (b), (c), (ç),
(d), (e), (g) ve (n) bentlerinde tanımlanan ürünlerde toplam kakao kuru maddesi etiket üzerinde
“kakao kuru maddesi en az % ….tir” şeklinde beyan edilir.

e) Gianduja çikolataya ve Gianduja sütlü çikolataya ilave edilen sert kabuklu meyve-
lerin adlarına ürün adında yer verilebilir.

f) Dolgulu çikolatalar, dolgu maddesinin ve çikolata tipinin adı ile, “… dolgulu veya
içi …lı” olarak adlandırılır.

g) İçilebilir çikolata, şekerli kakao, şekerli kakao tozunda yağı azaltılmış kakao veya
kakao tozu kullanılması durumunda ürün adına “yağı azaltılmış” ifadesi eklenir.

ğ) Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak kakao yağı azaltılmış ürünlerin etiketinde kakao
yağı miktarı belirtilir.

h) Çikolata, sütlü çikolata ve kuvertür çikolata ürünlerinin etiketinde ürün adlarına
kalite kriterleri ile ilgili bilgiler eklenebilmesi için;

1) Çikolata; en az % 43 toplam kakao kuru maddesi ve en az % 26 kakao yağı,
2) Sütlü çikolata; en az % 4,5 süt yağı, en az % 18 süt kuru maddesi ve en az % 30 top-

lam kakao kuru maddesi,
3) Kuvertür çikolata; en az % 16 yağsız kakao kuru maddesi içerir.
ı) Sütlü çikolata ürünlerinde, “süt” ifadesi yerine “krema” ifadesinin kullanılabilmesi

için ürün, en az % 5,5 süt yağı içerir.
i) Sütlü çikolata ürünlerinde yağsız süt kullanıldığında ürünün süt yağı miktarının %1’i

geçmemesi şartıyla, ürünün adı ile aynı görüş alanında, kolayca görülebilecek şekilde yağsız
süt ile hazırlandığına dair bir ifade eklenir.

Beslenme ve sağlık beyanları
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin beslenme ve sağlık beyan-

ları hususunda 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Taşıma ve depolama
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanma-

sında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönet-
melik esaslarına göre numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.

İdari yaptırım
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.
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Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, 23/6/2000 tarihli ve (AT) 2000/36

sayılı İnsan Tüketimine Uygun Kakao ve Çikolata Ürünleri hakkında Avrupa Parlamentosu ve

Konsey Direktifi dikkate alınmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ ile 27/3/2000 tarihli ve 24002 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/10) ve

17/7/2003 tarihli ve 25171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çikolata

ve Çikolata Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2003/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri, 31/12/2018 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ

hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, 27/3/2000 tarihli ve 24002 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/10) ile

17/7/2003 tarihli ve 25171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çikolata

ve Çikolata Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2003/23) hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/72  

KARAR NO : 2017/203 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

VEKĠLĠ : AV. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : JAVAD SALARNIA, Abolfazl ve Hyrannisa oğlu, 01/04/1986 

ĠRAN doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 24/10/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 04/05/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi 

bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 8459 

————— 

ESAS NO : 2016/170  

KARAR NO : 2017/111 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

VEKĠLĠ : Av. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : ABDOLHAMID SHAKOURI, Mashhoud ve Froze oğlu, 

21/03/1984 ĠRAN/ZANJAN doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 16/03/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 06/04/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten beraat kararı verilmiĢ olup, yabancı 

uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın ve Doğubayazıt 

Gümrük Müdürlüğünün verilen beraat kararına istinaf dilekçesi 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun 

yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 8460 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/13285 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 

SUÇ T. : 30/07/2009 

SANIK : Muzaffer YILMAZ: (Hüseyin oğlu Münevver'den olma, 28/12/1977 

doğumlu) Ulus Mah. 2135 Sk. No: 4 Gebze/Kocaeli adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

17/10/2014 gün ve 2012/914 E. 2014/460 K. sayılı hükmün Sanık Muzaffer YILMAZ tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Muzaffer 

YILMAZ'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 

31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 14/05/2017 gün ve 2014/408842 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 9497/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 ADET TAM OTOMATĠK DĠKEY DOLUM FORMLAMA VE KAPATMA DÖKME ÇAY 

PAKETLEME MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı 3 Adet Tam Otomatik Dikey Dolum Formlama ve Kapatma 

Dökme Çay Paketleme Makinesi Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.11.2017 tarihi saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 9017/1-1 
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14.500.000 ADET ALÜMĠNYUM KUTULU 330 ML. DĠDĠ SOĞUK 

ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 330 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.11.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9383/1-1 

————— 

4.500.000 ADET PET AMBALAJLI 2.500 ML. DĠDĠ SOĞUK  

ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 2.500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.11.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
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8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9384/1-1 

————— 

13.000.000 ADET ALÜMĠNYUM KUTULU 500 ML. DĠDĠ  

SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.11.2017 günü saat 14:15’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:15’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9385/1-1 

—— • —— 

ARSA NĠTELĠKLĠ TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti BüyükĢehir Belediyesine ait olan, Ġmar Planında ―Akaryakıt ve LPG 

Ġstasyonu - Emsal:1.50 3 Katlı Ticaret Alanı‖ kullanımında bulunan; Tapuda Atakum Ġlçesi, 

Balaç Mahallesi, 11893 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı, 3.360,50 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli 

taĢınmazın, tamamı peĢin, ödenmek üzere, tanzim olunan ġartnamesine göre ve 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile peĢin olarak satıĢı 

yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartnamesi, Samsun BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Gelirler ġube Müdürlüğü veznesine ¨ 500,00 (BEġYÜZ TÜRK LĠRASI) yatırılarak, alınacak 

makbuz aslının ibrazı karĢılığında, Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığından temin edilecektir. 

3 - Söz konusu taĢınmazın Muhammen Bedeli toplam ¨ 14.000.000,00 (Ondört Milyon 

Türk Lirası)’dır. 

- Ġhalede yarıĢma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 
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4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨ 420.000,00 (Dört yüz yirmi Bin Türk Lirasıdır.) 

5 - Bahse konu Ġhale 16.11.2017 tarihinde, PerĢembe Günü Saat 14.30’da BüyükĢehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi 

hükümleri uyarınca KAPALI TEKLĠF USULÜ ile yapılacaktır. 

6 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 

A) Ġstekli gerçek kiĢi ise: 

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

b) Ġkametgâh Belgesi, 

c) Ġhaleye girecek kiĢinin noter onaylı imza sirküsü, 

d) Adres Beyannamesi, 

e) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı DĠK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 

g) Ġhaleye katılanın BüyükĢehir Belediyesine problemli borcu ve iliĢiği olmadığına dair 

belge, 

h) 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 

i) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

alınacak belge, 

j) Ġhale ġartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz, 

B) Ġstekli tüzel kiĢi ise: 

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan Ģirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair 2017 yılı içinde alınmıĢ belge, 

b) ġirketin adına ihaleye girecek kiĢi veya kiĢilerin bu Ģirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 

c) Tebligat için adres gösterilmesi, telefon bildirilmesi, 

d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DĠK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 

e) ġirketin Samsun BüyükĢehir Belediyesine borcu ve iliĢiği olmadığına dair belge, 

f) 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 

g) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

alınacak belge, 

h) Ġhale ġartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz, 

C) Ortak giriĢim ise: 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya kiĢilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler. 

7 - Teklifler Ġhale günü olan 16.11.2017 PerĢembe günü Saat: 14.30’a kadar, sıra numaralı 

alındılar karĢılığında Ġhale Komisyon BaĢkanlığına (Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve 

Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilecektir. 

- Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, 

isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 14.30’a kadar Komisyon 

BaĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon BaĢkanlığına verilen tekliflerin herhangi 

bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. 9424/1-1 
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KENT MOBĠLYALARI TESĠS EDĠLMESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan yerlerde reklam panolarına reklam 

koyma hakkı ―Beylikdüzü Ġlçe Sınırları Ġçinde Kent Mobilyaları (Bilboard, Megalight, City Light 

Poster (CLP), LED Reklam Ünitesi) Tesis Edilmesi ve ĠĢletilmesi‖ iĢi olarak 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, BüyükĢehir Mahallesi Enver 

Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /ĠSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 866 70 00 / 0 212 871 15 31 

2 - ĠĢin Adı : ―Beylikdüzü Ġlçe Sınırları Ġçinde Kent Mobilyaları 

(Bilboard, Megalight, City Light Poster (CLP), LED 

Reklam Ünitesi) Tesis Edilmesi ve ĠĢletilmesi‖ iĢi 

3 - Kent Mobilyaları Reklam  

     Ürünlerinin Cinsi ve Adedi : 400 adet Billboard, 20 adet Camlı Dönerli Billboard, 

200 Adet City Light Poster (CLP), 10 adet Dönerli 

Megalight, 2 adet LED Reklam Ünitesi, 5 Adet 

Dijital City Light Poster (CLP). 

4 - Kent Mobilyaları Tesis  

     Edilmesi ve ĠĢletilmesi ĠĢi: 

a) Muhammen Bedeli : 5.520.000,00-TL + KDV (BeĢmilyonbeĢyüz yirmibin-

TürkLirası) 

b) Geçici Teminatı :    165.600,00-TL (YüzaltmıĢbeĢbinaltıyüz-TürkLirası) 

c) Takribi Yatırım Bedeli : 3.900.000,00-TL (Üçmilyondokuzyüzbin-TürkLirası) 

d) Kira süresi : 10 (on) yıl 

5 - Ġhalenin: 

a) Ġhalenin yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, 

BüyükĢehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 

Beylikdüzü/ĠSTANBUL 

b) Kapalı zarfların verileceği yer : Beylikdüzü Belediyesi, ĠĢletme ve ĠĢtirakler 

Müdürlüğü BüyükĢehir Mahallesi, Enver Adakan 

Caddesi No: 2 Beylikdüzü/ĠSTANBUL 

c) Ġhale tarihi ve saati : 14/11/2017 - 14:00 

d) Son teklif verme tarihi ve saati : 13/11/2017 - 16:30 

6 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi. 

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

C) Oda belgesi; 

a- 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, 

b- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c- Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.  
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D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b- 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, 

c- Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

F) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde Ģartnameye ekli örneğine uygun olarak 

ortaklarca imzalı ortak giriĢim beyannamesi vermesi. 

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun). 

H) Teklif Mektubu (2886 sayılı yasaya uygun). 

Ġ) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun ―Ġhaleye Katılamayacak Olanlar‖ 6’ncı 

maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname. 

J) ĠĢ Deneyim Belgesi: Bu iĢle ilgili olarak Kamu KuruluĢu veya Belediyeden (ĠĢtirakleri 

dahil) son 10 (on) yıl içinde tek bir sözleĢme kapsamında en az 5.000.000,00-TL tutarında ve 5 (beĢ) 

yıldır açık hava reklam iĢletmeciliği yaptığı veya devam eden iĢlerde %70’ini tamamladığı ayrıca 

%70’inin bu koĢulları sağladığı ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak ilgili sözleĢme ile 

ödeme belgeleri veya bunları tevsik eden ilgili idareden alınmıĢ belgeler. Ortak giriĢim olması 

halinde ortaklardan birinin bu Ģartı sağlaması yeterlidir. 

K) Ġhalenin yapıldığı 2017 yılı ve önceki 2016 ve 2015 yıllarına ait Ġlgili mevzuatına göre 

düzenlenmiĢ ve serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir 

ya da vergi dairesince onaylanmıĢ son 3 (üç) yılın gelir tablosu. Son 3 (üç) yılın ortalama 

cirosunun, tahmin edilen bedel ile yatırım bedeli toplamı olan 9.420.000,00-TL’den az olmaması 

Ģartını sağlaması. Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satıĢlar tutarından, satıĢtan iadeler, satıĢ 

iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düĢülmek suretiyle ulaĢılan net satıĢlar tutarıdır. Ortak 

giriĢim olması halinde her bir ortak tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması 

zorunludur. 

L) ISO 10002:2014 - MüĢteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi (Açık hava reklam 

iĢletmeciliği kapsamında alınmıĢ) 

M) Ġsteklilerin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, 

borcu olmadığına dair doküman veya yazı. 

N) Ġhaleye katılacak olan firmalar ihaleye çıkartılan Kent Mobilyaları Reklam 

Ürünlerinden birer adet numuneyi, Ģartnamede belirtilen alanda Son teklif verme tarihi ve 

saatinden önce teĢhir edeceklerdir. Bu iĢe iliĢkin numunelerin teĢhir ve Ġdareye teslim edildiğine 

dair Numune Teslim Tutanağı vermesi. 

7 - ġartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü 

BüyükĢehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/ĠSTANBUL adresinde 

görülebilir ve 1.000-TL (Bin-TürkLirası) karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 9550/1-1 
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1 ADET AĞ ERĠġĠM KONTROL ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Ağ EriĢim Kontrol 

Ünitesinin KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 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, 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, 14/11/2017 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 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 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. 

 9544/1-1 
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2 ADET VERĠ DEPOLAMA KAPASĠTE YÜKSELTME VE GENĠġLEME BĠRĠMĠ ĠLE  

2 ADET SAN SWĠTCH SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı 2 adet Veri Depolama Kapasite 

Yükseltme ve GeniĢleme Birimi ile 2 adet San Switch, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

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, 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, 10.11.2017 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’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - 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. 

 9545/1-1 
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MOTĠON CAPTURE SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve AraĢtırma Merkezince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ġstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi Avcılar YerleĢkesi Teknokent Binası 

1. Kat 34320 Avcılar/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0000-42615 

c) Elektronik Posta Adresi : evren.erdogan@istanbul.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale tarihi Ġhale saati 

1) Motion Capture Sistemi  1 Adet  16.11.2017 10:00 
 

Ġhale kayıt no : 2017/540170 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. Ġ.Ü. TETLAB 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ġstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi Avcılar YerleĢkesi Teknokent Binası 

1. Kat 34320 Avcılar/ĠSTANBUL 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda Ģekil ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Ġstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik Ģartname ile karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

Ģartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaĢeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik Ģartnameye uymak zorundadır. Teknik ġartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dıĢı bırakılır. 

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

6 - Ġhale, katılma koĢullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Ġ.Ü. Ġstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Avcılar YerleĢkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320 

Avcılar/ĠSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karĢılığı Ġ.Ü.Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-Ġstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı 

adresten satın alınabilir. (Her iĢ için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ġ.Ü.Teknoloji Transfer Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi Avcılar YerleĢkesi Teknokent Binası 1. Kat 34320 Avcılar/ĠSTANBUL adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme 

imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler ihalesine iĢtirak etmiĢ oldukları her iĢ için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 9547/1-1 
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TAġINMAZLAR VE ĠÇERĠSĠNDEKĠ TEFRĠġATLAR SATILACAKTIR 

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait, Ġlimiz Merkez Yoncalı Mahallesi Ececik Mevkisinde 

tapunun 308 ada, 6 numaralı parselinde kayıtlı 18.448,47 m² yüzölçümlü arsa ve üzerindeki 

Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden oluĢan taĢınmazlar ve içerisindeki 

tefriĢatlar, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satıĢa 

çıkartılmıĢtır. 

2 - ġartname ve diğer evraklar Ġl Özel Ġdaresi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 

3 - Ġhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 500 TL ücret karĢılığında alabileceklerdir. 

Ġhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur. 

4 - Ġhale 16/11/2017 PerĢembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya Ġl Özel Ġdaresi 

Hizmet Binasındaki Ġl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (Ġl Encümeni) huzurunda 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak 

suretiyle yapılacaktır. 

5 - Muhammen bedel; Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden 

oluĢan taĢınmazlar ve içerisindeki tefriĢatların tahmini bedeli 5.700.000,00-TL + KDV (%18)’dir. 

6 - Geçici teminat Ġdaremiz adına 171.000,00 TL’lik banka teminat mektubu (süresiz) 

olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır. 

7 - Ġhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: 

A) Geçici teminatı ve Ģartname bedelini yatırmıĢ olmak 

1 - Maliye Bakanlığınca belirlenmiĢ bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka 

Teminat Mektubu olacaktır. 

2 - Geçici teminat bedelinin ve Ģartname bedelinin (Ģartname bedeli mutlaka nakit olarak 

ve ayrı makbuz alınarak yatırılacaktır) yatırıldığına dair makbuzlar (Kütahya Ġl Özel Ġdaresinin 

T.C. Ziraat Bankası Kütahya ġubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu 

hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya ġubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 

iban nolu hesabına yatırılacaktır). 

B - Gerçek KiĢiler; 

a) Kanuni Ġkametgah belgesi, 

b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi, 

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

e) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiĢ vekaletname ve vekile ait imza sirküleri, 

f) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

g) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

C - Ġsteklinin bir Tüzel KiĢilik olması halinde; 

a) Tüzel kiĢiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslek kuruluĢtan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi, tüzel kiĢilik adına 

ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili olduklarını 

gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kiĢiliğin 

tebligat adres beyanını gösterir belge ile baĢvurmaları gerekmektedir, 
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b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

c) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

d) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

D - Ortaklık Olması Halinde; 

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu 

belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını 

ibraz etmesi. 

b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

c) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

d) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

E - Ġsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; 

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin 

Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmıĢ ve halen faaliyette 

bulunduklarına dair belgenin ibrazı, 

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul 

alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı. 

c) Yetki belgesi. 

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile Ģartname bedeli makbuzu, 

e) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

f) SatıĢa konu olan termal otel tesislerini, tefriĢatları ve arsasını görmüĢ olduğuna dair bir belge, 

8 - Ġhaleye katılamayacak olanlar: 

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Ayrıca Ġdare ile gayrimenkul alım, satım ve kiralama iĢlerinden dolayı hukuki 

uyuĢmazlık yaĢayan (Ortak olduğu Ģirket ve birinci derece hısımları olanlar) ve idareye geçmiĢ 

yıllarda her ne ad altında olursa olsun borcu olan, kiracılık veya diğer iĢlerden dolayı idarenin 

zararına sebep olan gerçek kiĢiler/tüzel kiĢiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmıĢ olsa dahi ihale bozularak geçici 

teminatı Ġdarenin hesabına gelir kaydedilir. 

9 - Ġhaleye katılacak olanlar tekliflerini ve istenilen belgeleri; 2886 sayılı kanunun 37. 

maddesinde ve Ģartnamesinde belirtilen esaslara göre iç zarf ve dıĢ zarfa koyarak 16/11/2017 

PerĢembe günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındı makbuzu karĢılığında Ġl Encümen 

BaĢkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın 

üzerine komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 

adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir 

10 - Ġhale Komisyonu, gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Ġhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; Ġta 

Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde, 

iĢtirakçi Ġdareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

Ġlan olunur. 9485/1-1 
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ELEKTRONĠK TEST VE BAKIM ONARIM LABORATUVAR  

MODERNĠZASYONU ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Elektronik Test ve Bakım Onarım Laboratuvar Modernizasyonu 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 : 2017/557176 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No:139 06800 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 / 0 312 285 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 Adet Elektronik Test ve Bakım Onarım Laboratuvar 

Modernizasyonu 

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi BaĢkanlığı Ambarlarına. 

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

talimatı tebliğinden itibaren; 45 (kırkbeĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2017 – 10.30 

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 
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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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik özelliklerini gösteren resimli, matbu katalog, kılavuz, prospektüs v.b. 

matbu dokümanları teklif eklerinde sunacaklardır. Bu dokümanlar Türkçe olacaktır. 

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 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 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, Türk Lirası karĢılığı aynı 

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

(213 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 - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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. 9535/1-1 
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POLATLI-KONYA YHT HATTI SĠNYALĠZASYON VE TELEKOMÜNĠKASYON 

SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN YEDEK MALZEME ALINMASI  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/485755 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal 

Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15 / 75390 - Fax: 0 312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Polatlı-Konya YHT Hattı Sinyalizasyon ve 

Telekomünikasyon Sistemleri Ġçin Yedek Malzeme Alınması ĠĢi Miktarı: 94 Kalem 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli veya Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosuna 24/11/2017 Cuma 

günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 

Genel Müdürlüğü Merkez Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250 TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9496/1-1 

—— • —— 
ġĠRKETĠMĠZ PARKINDA MEVCUT DE 24000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERDEN  

80 ADEDĠNE MĠKRO ĠġLEMCĠLĠ RÖLE SĠSTEMĠ UYGULAMASI  

SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No. : 2017/557200 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71509 - 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : DE 24000 tipi lokomotiflerden 80 adedine mikroiĢlemcili 

role Sisteminin Alımı 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom 

Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA / TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

06/12/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9522/1-1 
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TH70/34 PROFĠLĠ TRAPEZ KESĠTLĠ KOMPLE ÇELĠK TAHKĠMAT  

(2 KALEM) SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı :TH70/34 profili trapez kesitli komple çelik tahkimat 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/547406 

Dosya no  : 1726070 

1 - Ġdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak  

No: 2     67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : TH70/34 profili trapez kesitli komple çelik tahkimat 

   (2 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Armutçuk TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi iĢ sahası 

KDZ. Ereğli-ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.11.2017 PAZARTESĠ günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 150.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.11.2017 PAZARTESĠ günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9491/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ESENLER ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/ESENLER 

Adresi 
FEVZĠ ÇAKMAK MAHALLESĠ 

1110 SOKAK NO: 3 
Tel-Faks 

(0212) 611 4764 

(0212) 646 4709 

Posta 

Kodu 
 E-Mail esenler_34@hotmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı TAMER AKYOL  

Adresi 

DEMĠRKAPI MAHALLESĠ 1662. 

SOKAK NO: 1/1 

Bağcılar/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 59332381622  

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 (X) 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. 

 9538/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/371078 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
PAMUKKALE ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe DENĠZLĠ/PAMUKKALE 

Adresi 
15 MAYIS MAH. GAZĠ MUSTAFA 

KEMAL BULVARI NO: 83 
Tel-Faks 

0 (258) 461 22 05 

0 (258) 461 22 51 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı HÜSEYĠN AKPINAR  

Adresi 
CANKURTARAN MAH. ZÜBEYDE 

HANIM CAD. NO: 12/2 DENĠZLĠ 
 

T.C. Kimlik No. 42682018720  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0330060423  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DENĠZLĠ SERVĠS ARAÇLARI 

ĠġLETMECĠLERĠ ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
86638  

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. 

 9540/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/351019 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ELAZIĞ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ELAZIĞ/MERKEZ 

Adresi 
AKPINAR MAHALLESĠ 

KOLORDU CAD. NO: 5 
Tel-Faks 

0 (424) 238 50 24 

0 (424) 233 36 70 

Posta Kodu 23100 E-Mail kultur23@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı RÜSTEM YILDIRAK  

Adresi 

ĠZZETPAġA MAH KIBRIS ġHT. 

MEHMET GÜÇLÜ CAD. 6/11 

MERKEZ/ELAZIĞ 

 

T.C. Kimlik No. 17230948576  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9530295049  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ELAZIĞ KAMYONCULAR, 

KAMYONETÇĠLER, OTOBÜSÇÜLER, 

MĠNĠBÜSÇÜLER, OTOMOBĠLCĠLER 

VE ġOFÖRLER ESNAF ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
23/40066  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9539/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.10.2017 tarihli toplantısında, Manisa ili nüfusuna 

kayıtlı 04.08.1985 doğumlu Besim oğlu Beynur BULUT'un (Belin Demirov NEVENOV) 

Bulgaristan'daki ―Technical University, Varna‖dan aldığı diploması ile ilgili olarak 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.10.2017 tarihli kararına istinaden düzenlenen 83844 seri 

numaralı ―Makine Mühendisliği‖ alanındaki Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine 

karar verilmiĢ olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluĢlara 

duyurulmasıyla ilgili iĢlemler baĢlatılmıĢtır. 

Ġlanen duyurulur. 9503/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden: 

STAJYER KONTROLÖRLÜK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünce 18-21 Aralık 

2017 tarihlerinde Ankara'da, Genel Ġdari Hizmetler Sınıfında boĢ bulunan 9 adet stajyer kontrolör 

kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (6 kiĢi) ve Mimarlık dalında (3 kiĢi) eğitim görmüĢ adaylar 

arasından atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük GiriĢ Sınavı yapılacaktır. Sınava 

katılacaklarda aranacak nitelikler, baĢvuru Ģekli, sınavın değerlendirilmesi ve sınavla ilgili diğer 

konulardaki açıklamalar aĢağıdadır. 

SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NĠTELĠKLER 

Stajyer Kontrolörlük sınavına katılabilmek için; 

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

bendinde yazılı niteliklere sahip olmak, 

2 - 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

3 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler ve Mimarlık Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 

yurt içi veya yurt dıĢındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

4 - ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda; 

a) ―Sosyal Bilimler‖ dalında KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28 ve KPSSP48 puan 

türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olmak (Bu dört puan türünden alınan en yüksek 

puan üzerinden sıralama yapılacaktır); BaĢvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en 

yüksek puandan baĢlamak üzere belirlenen boĢ kadro sayısının 5 katı olan 30 aday sınava davet 

edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almıĢ olduğu puanı alan müracaatta 

bulunmuĢ diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 

b) ―Mimarlık‖ dalında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almıĢ olmak. BaĢvuruda 

bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan baĢlamak üzere belirlenen boĢ 

kadro sayısının 5 katı olan 15 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan 

son adayın almıĢ olduğu puanı alan müracaatta bulunmuĢ diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 

5 - Sağlık durumu itibarıyla iklim değiĢikliklerine ve her türlü yolculuk koĢullarına 

elveriĢli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı 

veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak, 
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6 - Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranıĢları yönünden Stajyer 

Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak, 

7 - Bu sınava daha önce iki defadan fazla katılmamıĢ olmak, 

BAġVURU ġEKLĠ VE GEREKLĠ BELGELER 

GiriĢ sınavı baĢvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava 

katılmak isteyen adaylar, http://pdb.kulturturizm.gov.tr adresinin ana sayfasında yer alan ―Sınav 

BaĢvuru Sistemi‖ baĢlıklı linke tıklayarak ―Stajyer Kontrolörlük GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formu‖nu 

doldurmak suretiyle baĢvurularını gerçekleĢtirecektir.  

Belirtilen Ģartları taĢıyan adayların, 20 Kasım 2017 tarihinden - 06 Aralık 2017 günü 

mesai saati bitimine kadar, ―Sınav BaĢvuru Sistemi‖ üzerinden baĢvurularını yaparak Stajyer 

Kontrolörlük GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte ―Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Ġnönü Bulvarı No:5 Kat: 6-7 Emek/ANKARA adresinde bulunan Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kontrolörler Kurulu BaĢkanlığına elden veya posta yolu ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. BaĢvurusu elektronik ortamda 

yapılmadan gönderilen belgeler iĢleme alınmayacaktır. 

BaĢvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan 

adayların listesi 13 Aralık 2017 tarihinde www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve 

Bakanlığımızın yukarıda adresi belirtilen binasında ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. 

BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLECEK BELGELER 

1 - Sınav BaĢvuru Sisteminden doldurularak çıktısı alınacak imzalanmıĢ baĢvuru formu, 

2 - Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yabancı 

okullar için denklik belgesi aranacaktır.) 

3 - 4,5 cm x 6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf, 

4 - Yukarıda belirtilen puan barajlarını aĢtığını gösteren "Kamu Personeli Seçme Sınavı" 

(KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı örneği.  

Sınav baĢvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak 

talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN YAPILACAĞI YER 

GiriĢ sınavı ―Sözlü Sınav‖ Ģeklinde 18-21 Aralık 2017 tarihleri arasında , ―Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Ġsmet Ġnönü Bulvarı, No: 5 Emek/ANKARA‖ adresinde yapılacaktır. Sınav 

öncesinde adayların T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı ibrazı gerekmektedir. 

SINAV KONULARI 

Sosyal Bilimler Eğitimi GörmüĢ Adaylar için: 

a) Hukuk, 

- Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası 

- Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri ve ġahsın Hukuku), 

- Ġdare Hukuku, 

- Ġdari Yargı, 

- Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet Ġdaresi Aleyhine ĠĢlenen Cürümler), 
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b) Ġktisat  

- Mikro Ġktisat 

- Makro Ġktisat 

- Uluslararası Ġktisat 

- Türkiye Ekonomisi 

c) ĠĢletme 

- ĠĢletme Temel Kavramlar 

- ĠĢletme Yönetimi 

- Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi 

ç) Maliye 

- Kamu Maliyesi 

- Maliye Politikası 

- Bütçe 

d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 

- Siyaset Bilimi 

- Siyasi Tarih 

- Türk DıĢ Politikası 

e) Genel Muhasebe, 

f) Genel Kültür, Genel Yetenek, 

g) Yabancı Dil (Ġngilizce, Almanca, Fransızca). 

Mimarlık Dalında Eğitim GörmüĢ Adaylar Ġçin: 

a) Alan Bilgisi 

- Mimari Konular, 

- ĠnĢaat Bilgisi, 

- Ġmar Mevzuatı Ġle Ġlgili Genel Bilgi, 

b) Genel Kültür, Genel Yetenek 

c) Yabancı Dil (Ġngilizce, Almanca, Fransızca). 

SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Yapılacak sınavda baĢarılı sayılabilmek için, 100 üzerinden Yabancı Dil sınavından en az 

70, diğer her sınav grubundan ise en az 50 puan almak kaydıyla, ortalama en az 70 puan alınması 

gerekir. Sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır. 

Sınavda baĢarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan 

baĢlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar "asil aday" ve aynı sayıda "yedek 

aday" belirlenir. Sadece giriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak, atanmak için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA 

Sınavda baĢarı gösterenler, baĢarı sırasıyla durumlarına uygun olan Stajyer Kontrolör 

kadrolarına atanırlar. Sınavda baĢarılı olup atanması için talep edilen belgeleri teslim etmeyen 

veya yapılacak güvenlik soruĢturması ya da arĢiv araĢtırması neticesinde atanmaları uygun 

bulunmayan adayların yerine baĢarı sırasına göre yedek adaylar alınacaktır. 

Ġlan olunur. 9339/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.13.185 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 254 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 8566 ADANA 

Hatay ili, Arsuz ilçesi, Arpaçiftlik Mahallesi, 294 ve 298 parseller üzerinde tespit edilen 

arkeolojik alanın tescil edilmesi istemine iliĢkin; Hatay Valiliği il Kültür Ve Turizm 

Müdürlüğünün 25.07.2017 gün ve 3655 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 17.07.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Arsuz ilçesi, Arpaçiftlik Mahallesi, 294 ve 298 parsellerde Hatay Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve üzerinde 2863 sayılı yasa kapsamında kalan seramik 

örnekleri bulunan alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve 

kararımız eki haritada gösterilen 3. derece arkeolojik sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.04.214 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 254 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 8571 ADANA 

Hatay Ġli, Ġskenderun Ġlçesi, 2. mıntıka, 104 parselde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür varlığı 

Süryani Katolik Kilisesinin koruma alanında kalan, özel mülkiyete ait, 2. Mıntıka, 91 numaralı 

parselin, koruma alanından çıkarılması talebine iliĢkin Ġskenderun Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 08.06.2017 gün ve 3120 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.09.2017 

günlü raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay Ġli, Ġskenderun Ġlçesi, 2. mıntıka, 104 parselde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür varlığı 

Süryani Katolik Kilisesi ile kilisenin yakın çevresinde yer alan 2.mıntıka, 107 parsel ve 2.mıntıka, 

112 parselde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür varlığı yapılara yönelik hazırlanan kararımız eki 

koruma alanı haritasının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.07.131 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017 - 252 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017 - 8450 ADANA 

Mersin Ġli, Bozyazı Ġlçesi, Lenger Mahallesi’nde yer alan Lenger Örenyeri’nin tescili 

önerisine iliĢkin; Anamur Kaymakamlığı Anamur Müze Müdürlüğü’nün 04.07.2017 gün ve 474 

sayılı yazısı ve eki müze uzmanlarının 29.06.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin Ġli, Bozyazı Ġlçesi, Lenger Mahallesi’nde yer alan ve Anamur Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen Lenger Örenyeri’nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 2. ve 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.13.181 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 254 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 8565 ADANA 

Hatay ili, Arsuz ilçesi, Kurtbağ Mahallesi, Kiremitli Mevkii’nde yapılan incelemelerde 

tespit edilen Kurtbağ-Kiremitli antik yerleĢimi ve nekropolünün bulunduğu alanın tesciline 

iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.08.2017 gün ve 3868 sayılı yazısı, 

eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 31.07.2017 gün ve 3517 sayılı rapor 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Arsuz ilçesi, Kurtbağ Mahallesi, Kiremitli Mevkii’nde yapılan incelemelerde 

tespit edilen Kurtbağ-Kiremitli antik yerleĢimi ve nekropolünün bulunduğu alanın, 2863 sayılı 

yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 

gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1075 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017 - 252 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017 - 8459 ADANA 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Mukaddem mahallesi, koruma amaçlı imar planında Aya Tekla 

Örenyeri 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan 345 ada, 676 ve 677 parsellerde tespit 

edilen antik mezarların olduğu nekropol alanının 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine iliĢkin; Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarının 

12.07.2017 günlü raporu, 25.07.2012 gün ve 1109 sayılı kurul kararı, Mersin Valiliği Ġl Kültür Ve 

Turizm Müdürlüğünün 02.07.2012 gün ve 4183 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Mukaddem mahallesi, koruma amaçlı imar planında Aya Tekla 

Örenyeri 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan 345 ada, 676 ve 677 parsellerde tespit 

edilen antik mezarların olduğu nekropol alanının 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 1. derece arkeolojik sit 

sınırlarının uygun olduğuna, yeni sit sınırlarının ilgili idarece koruma amaçlı imar planın 

iĢlenmesine, yürürlükteki koruma amaçlı imar planında 1. derece arkeolojik sit alanları için 

geçerli olan hükümlerin bu alanda da geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.14.216 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 254 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 8561 ADANA 

Hatay Ġli, Defne Ġlçesi, Atatürk Mahallesi, 1443 ada 51-53-66 parsel ile 1451 ada 1 parsel 

ve tapulama harici alanda tespit edilen Bozlu Arkeolojik Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tesciline iliĢkin; Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.09.2017 gün ve 4199 

sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 21.08.2017 günlü rapor 

okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda, 

Hatay Ġli, Defne Ġlçesi, Atatürk Mahallesi, 1443 ada 51-53-66 parsel ile 1451 ada 1 parsel 

ve tapulama harici alanda tespit edilen Bozlu Arkeolojik Alanının 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 80.02/53 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017 - 255 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017 - 8577 ADANA 

Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Yazlamazlı Köyü, Höbür mevkiinde tespit edilen mozaik alan 

ve çevresinin 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin; Osmaniye 

Valiliği Ġl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 07.09.2017 gün ve 1411 sayılı yazısı ve eki 

24.08.2017 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, Yazlamazlı Köyü, Höbür mevkiinde tespit edilen ve üzerinde 

2863 sayılı yasa kapsamında kalan in-situ mozaik taban bulunan alanın 3. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 3. derece 

arkeolojik sit sınırlarının uygun olduğuna, alanda bulunan mozaik tabanın ve içinde bulunduğu 

mimarinin yayılım alanının ve bu kültür varlıklarına yapılacak koruma müdahalelerinin tespitine 

yönelik Müzesince kurtarma kazısı yapılarak sonuçlarına göre tespit - tescil yönetmeliği 

doğrultusunda alanın sit derecesinin yeniden değerlendirilmesine, tüm bu iĢlemler sonuçlanıncaya 

kadar alanda inĢai ve fiziki müdahaleler yapılmamasına ve tarımsal faaliyetlerde 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.05.90 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 253 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 8503 ADANA 

Adana ili, Karaisalı ilçesi, Karapınar Mahallesi, 32 ada, 44 parselde yer alan tescilli 

mezarların sit sınırlarının TUES kapsamında belirlenmesine iliĢkin, 06.05.2016 günlü tutanak, 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 19.09.2017 günlü rapor, Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.04.1991 gün ve 844 sayılı kararı 

okundu, konunun iĢlem dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana ili, Karaisalı ilçesi, Karapınar Mahallesi, 32 ada, 44 parselde Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.04.1991 gün ve 844 sayılı kararı ile tescil edilen 

mezarlara yönelik kararımız eki haritada gösterilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile 

revize sit fiĢinin uygun olduğuna, mezarlardan birinin tahrip olmaya baĢladığı anlaĢıldığından, 

mezarların bakım ve korunmasına yönelik önerilerin ilgili kurumlardan istenilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.14.386 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 253 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 8511 ADANA 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Çotlu Mahallesi, Gökçedağ Mevkii, 52 parselde tespit edilen ve 

2863 sayılı yasa kapsamında taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği bildirilen nekropol ve iĢlik 

alanının tescil talebine iliĢkin; Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 18.09.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Çotlu Mahallesi, Gökçedağ Mevkii, 52 parselde tespit edilen 

nekropol alanı ve iĢliğin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, kararımız eki 

haritada önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02.376 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 253 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 8502 ADANA 

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Ağaçpınar Mahallesinde tespit yapılan nekropol alanının 

tesciline iliĢkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 21.09.2017 günlü 

raporu okundu, konunun iĢlem dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Ağaçpınar Mahallesinde tespit yapılan nekropol alanının 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının 

uygun olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7039 Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun
7040 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda

Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Maliye, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik
— Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği
— Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2017/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/11189 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/14970 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/18274 Başvuru Numaralı

Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 28/09/2017 Tarihli ve 802 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


