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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN

SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel
Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci
maddesinde yer alan “kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma” ibaresi “kişisel sağlık
verilerinin işlenmesine,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Sağlık hizmeti sunucularına,
b) Kişisel sağlık verileri işlenen gerçek kişilere,
c) Sağlık hizmeti sunucularına ait bilgi işlem sistemleri yazılım ve donanımı ile dosya-

lama sistemi gibi hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişilere,
ç) Bunlar dışında kalan ve bir mevzuat çerçevesinde kişisel sağlık verilerini işleyen ka-

mu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine,
ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile 47 nci maddesi ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanı-
larak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anonim hale getirme: Kişisel sağlık verilerinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle
getirilmesini,



b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,
ç) İlgili kişi: Kişisel sağlık verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
e) Kişisel sağlık kaydı sistemi: İlgili kişilerin sağlık verilerine kendilerinin veya yetki

verdikleri üçüncü kişilerin erişimini sağlayan, e-devlet uygulamalarına uygun olarak kurulan
sistemi,

f) Kişisel sağlık verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruh-
sal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri,

g) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi: Kişisel sağlık verilerinin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflan-
dırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi sağlık verileri üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,

ğ) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
h) Merkezi sağlık veri sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan kişisel sağlık verilerinin

toplandığı veri sistemini,
ı) Sağlık hizmeti sunucusu: Ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü basamakta faaliyet

gösteren ve sağlık hizmeti sunmakta olan bütün sağlık tesislerini,
i) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri

işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Veri sorumlusu: Kişisel sağlık verilerinin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirle-

yen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
kişiyi,

ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve

sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü, yedinci ve dokuzuncu fıkraları yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kişisel sağlık verileri, ancak Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esas-
lara uygun olarak işlenebilir.”

“(3) Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler, ilgili kişinin sağlık verilerini ancak ve-
rilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla işleyebilir.”

“(5) Sağlık hizmeti sunucularında veri işleyen kişiler, kişisel sağlık verilerini; sağlık
hizmeti sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan her türlü
sistemleri, Bakanlığın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan sistemleri ve merkezi sağ-
lık veri sistemi ile Genel Müdürlüğün onayladığı diğer veri kayıt ortamları haricinde hiçbir
yere kopyalayamaz, kaydedemez ve depolayamaz.

(6) Sağlık hizmeti sunucuları, Kanunun emredici hükümleri ile Kurul ve Bakanlık ta-
rafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde elektronik kayıt sistemlerinin kurulma-
sından ve işletilmesinden, güvenlik ve mahremiyetinin sağlanmasından sorumludur.”

“(8) Sağlık hizmeti sunucuları, Kanunun emredici hükümleri ile Kurul ve Bakanlık ta-
rafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde kişisel sağlık verilerini merkezi sağlık
veri sistemine aktarır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Veri işleyen; kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
kişisel sağlık verilerine hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel sağlık verilerinin
muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her
türlü teknik ve idari tedbiri almak, aldığı bu tedbirlerin veri sorumlusu tarafından denetlenme-
sine izin vermek zorundadır. Veri işleyen, bu görevinin gereği olarak öğrendiği kişisel verileri
Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
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(2) Kişisel sağlık verisi işleyenler, bu verilerin mahremiyetini sağlamak amacıyla Ka-
nuna ve Kurul tarafından çıkartılan ikincil düzenlemelere uyar. Kurul tarafından belirlenen ye-
terli önlemleri alır ve Bakanlıkça belirlenen diğer kurallara riayet eder.

(3) Kişisel sağlık verilerinin kanuni olmayan yollarla işlenmesi hâlinde veri sorumlusu
bu durumu en kısa sürede Kurula bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kişisel sağlık verilerinin, Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
istisnai amaç ve koşullar kapsamında işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmaz.

(2) Bunların dışında kalan amaçlar kapsamında kişisel sağlık verilerinin işlenebilmesi
için ilgili kişinin, Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca
bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gerekir.”

“(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen ye-
terli önlemlerin alınması şarttır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kişisel sağlık verileri, ancak Kanunun 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uyarınca
aktarılabilir.

(2) Kişisel sağlık verileri, Kanunun 8 inci ve 9 uncu madde hükümlerinde yer alan şart-
ların sağlanamaması hâlinde ancak anonim hâle getirilmek suretiyle aktarılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel sağlık ve-
rileri, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya
anonim hâle getirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı “İlgili Kişi ve Veri Sorum-
lusu” olarak, beşinci bölüm başlığı “Genel Müdürlüğün Görevleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İlgili kişi
MADDE 10 – (1) İlgili kişi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel sağlık verisi işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel sağlık verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
ç) Kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kul-

lanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzel-

tilmesini isteme,
f) 9 uncu maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
ğ) İşlenen kişisel sağlık verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel sağlık verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
(2) İlgili kişinin, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) veya (d) bentlerinde sayılan haklarından

birini veya birkaçını kullanması hâlinde ilgili bilgi kendisine, açık ve anlaşılabilir bir şekilde,
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Veri sorumlusu, kişisel sağlık verilerinin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel
kişi tarafından işlenmesi hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu ki-
şilerle birlikte müştereken sorumludur.”

“(6) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede Kurula bildirir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan “yetki” ibaresi “açık rıza” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu

Yönetmelik kapsamındaki kişi ve kurumlar;” ibaresi “Sağlık hizmeti sunucuları;” olarak ve be-
şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu madde ile öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya eksik ya da
hatalı yerine getirilmesi halinde ilgili veri sorumlusuna, Kanunun 13 üncü maddesine uygun
olarak başvuru yapılır. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya sü-
resinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, Kanunun 14 üncü maddesine uygun bir şe-
kilde Kurula şikâyette bulunulur. Kurul, Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde inceleme yapar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İsteyen her vatandaş; kendisine sunulan sağlık hizmetlerini takip etmek, kendisine
ait sağlık kayıtlarını görüntülemek, sağlık tesislerinde kendisine uygulanan işlemleri ve sonuç-
larını incelemek, kişisel sağlık verilerine her yerden erişmek ve bu verileri açık rıza verdiği
üçüncü kişilerle paylaşmak için Bakanlık tarafından hazırlanan kişisel sağlık kaydı sistemi üze-
rinde kullanıcı hesabı oluşturabilir.”

“(3) İlgili kişi tarafından açık rıza verilmesi halinde kişisel sağlık verilerine kendisinin
belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından da erişilebilir.”

“(5) İlgili kişi, kişisel sağlık kaydı sistemi üzerinden kendisine ilişkin sağlık verilerini
görüntüleyebilir, eksik bilgilerinin sisteme eklenmesini, yanlış bilgilerinin düzeltilmesini veya
silinmesini talep edebilir, kullanıcı hesabını dondurabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikle korunan kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından

Kanunun 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
(2) Bu Yönetmelik gereklerinin, kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar

ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar
tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine disiplin hükümle-
rine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir. Özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri hakkında
Kanunun 18 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak bu Yönetmelikte

hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Kurul tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler ve Ku-
rulun ilke kararları uygulanır.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2016 29863
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNUNUN

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurum personelinin uyacakları mesleki ve

etik ilkeler, komisyonların ve dairelerin oluşumu, çalışma esasları ile Kurulun çalışma usul ve
esasları ve diğer hususlar, Kuruma başvurular ve inceleme usulleri, işleme konulmayacak baş-
vurular, gerekçeli kabul edilemezlik kararları dahil olmak üzere Kurumca verilecek karar türleri
ile başvuruya ilişkin diğer usul ve esasları, bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve ça-
lışma esasları, istişare komisyonunun oluşturulması ile merkezde ve illerde yapılacak istişare
toplantıları ile ulusal önleme mekanizmasının, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma
altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz gerçekleştireceği ziyaretlerle
özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin başvurularının incelen-
mesi ve sonuçlandırılması ile Kurum personeli veya insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele
eğiticileri tarafından verilecek insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeleri, Kanunun

12 nci maddesinde belirtilen komisyonların ve dairelerin oluşumunu, çalışma esasları ile Ku-
rulun çalışma usul ve esaslarını ve diğer hususları,

b) Kuruma yapılan başvurular ve bunların inceleme usulleri ile işleme konulmayacak
başvurular, gerekçeli kabul edilemezlik kararları dahil olmak üzere Kurumca verilecek karar
türleri ile başvuruya ilişkin diğer usul ve esasları,

c) Başkan ya da Kurul tarafından görevlendirilen bilirkişilerin nitelikleri ve çalışma
esaslarını,

ç) Kanunun 22 nci maddesine göre istişare komisyonunun oluşturulması ve Kurumun
merkezde ve illerde istişare toplantısı gerçekleştirmesiyle ilgili usul ve esasları,

d) Ulusal önleme mekanizmasının, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma al-
tına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz gerçekleştireceği ziyaretler ile
özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin başvurularının incelen-
mesine ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları,

e) Kurum personeli veya insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticileri tarafından
verilecek insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimine ilişkin usul ve esasları,

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları

ve Eşitlik Kurumu Kanununun 12 nci maddesinin on ikinci fıkrası, 17 nci maddesinin doku-
zuncu fıkrası, 20 nci maddesinin birinci fıkrası, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 26 ncı
maddesinin birinci fıkrası ve 27 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıkonulma: Bir kamu idaresinin talimatı, işlemi, rızası veya onayı ya da bir yargı

kararı çerçevesinde özgürlüklerinden yoksun bırakılma durumunu,
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b) Alıkonulma yeri: Bir kamu idaresinin talimatı, işlemi, rızası veya onayı ya da bir
yargı kararı çerçevesinde özgürlüklerinden yoksun bırakılmış ya da bırakılabilecek olan kişi-
lerin tutuldukları/tutulacakları açık, kapalı, geçici, sürekli ve benzeri mahiyetteki herhangi bir
yeri,

c) Ayrı tutma: Kişilerin Kanunda sayılan temellerden biri veya birden fazlası nedeniyle,
bir eylem veya eylemsizliğin sonucu olarak diğerlerinden ayrı tutulması durumunu,

ç) Ayrımcılık talimatı: Bir kişinin kendi nam veya hesabına eylem ve işlemlerde bu-
lunmaya yetkili kıldığı kişilere veya bir kamu görevlisinin diğer kişilere verdiği ayrımcılık ya-
pılmasına yönelik talimatı,

d) Basın yayın kuruluşları: Radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı
basın organlarını,

e) Başkan: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanını,
f) Başvuru: Ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin başvurular ile özgürlüğünden mahrum

bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki baş-
vurularını,

g) Başvurucu: Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan gerçek
veya tüzel kişiler ile özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişileri,

ğ) Bilirkişi: Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri derecede teknik ve mali
uzmanlık bilgisi gerektiren konularla ilgili olarak, Başkan ya da Kurul tarafından, ücreti Kurum
bütçesinden ödenmek üzere, görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek
veya özel hukuk tüzel kişisini,

h) Çoklu ayrımcılık: Ayrımcı uygulamanın birden fazla ayrımcılık temeli ile ilişkili ol-
ması durumunu,

ı) Doğrudan ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürri-
yetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını Kanunda sayılan
ayrımcılık temellerine dayanılarak engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi,

i) Dolaylı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan her
türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, Kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle bağ-
lantılı olarak, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak
haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını,

j) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal veya duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıpla-
rından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit şartlarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan
tutum ve çevre şartlarından etkilenen bireyi,

k) Hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki başvurular: Kurumu yanıltmak amacıyla
kasten, olmayan maddi vakıalara dayanılması veya bu nitelikte belge sunulması, başvurunun
değerlendirilmesi noktasında esaslı olan bir unsur hakkında bilgi verilmemesi, başvurunun de-
ğerlendirilmesi sürecinde vuku bulan ve söz konusu değerlendirmeyi etkileyecek yeni ve önem-
li gelişmeler hakkında Kurumun bilgilendirilmemesi suretiyle başvuru hakkında doğru bir ka-
naat oluşturulmasının engellenmesi, medeni ve meşru eleştiri sınırları saklı kalmak kaydıyla
başvuru amacıyla bağdaşmayacak surette hakaret, tehdit veya tahrik edici bir üslup kullanılması
niteliğindeki başvuruları,

l) İlgili taraf: Kuruma başvurmadan önce Kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulama
aleyhine başvuru yapılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerini,

m) İşyerinde yıldırma: Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işin-
den soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemleri,

n) Kamu kurum ve kuruluşları: Merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı
olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini, bu idarelere bağlı
veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her
çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
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o) Kamu görevlisi: Kamu hizmetlerinin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya
da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiyi,

ö) Kanun: 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ka-
nununu,

p) Kurul: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu,
r) Kurum: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu,
s) Kurum personeli: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda görevli Kurul üyesi

olmayan diğer personeli,
ş) Kurul üyeleri: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelerini,
t) Makul düzenleme: Engellilerin hak ve özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şe-

kilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç
duyulan, mali imkânlar nispetinde, ölçülü, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri,

u) Merkez: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Merkezini,
ü) Müzekkere: Uzlaşma yoluyla sonuçlandırılamayan başvurular ve incelemeler hak-

kında Başkan tarafından Kurula sunulan rapora ilişkin üst yazıyı,
v) Önleme Alt Komitesi: Birleşmiş Milletler İşkencenin ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı

ya da Küçük Düşürücü Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Alt Komitesini,
y) Özgürlüğünden mahrum bırakma: Bir kişinin, herhangi bir biçimde alıkonulması ya

da hapsedilmesi yahut herhangi bir yargısal, idari ya da başkaca bir makamın emri üzerine bu
kişinin tutulduğu yeri dilediği zaman terk etmesine izin verilmediği bir kamusal/kamuya ait
ya da özel alıkonulma yerine konulmasını,

z) Sivil toplum kuruluşları: Kamu kurum ve kuruluşlarının dışında kalan ve bunlardan
bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda
lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, oda, sendika, vakıf ve dernek gibi kâr amacı güt-
meyen kuruluşları,

aa) Taciz: Psikolojik ve cinsel türleri de dâhil olmak üzere Kanunda sayılan temellerden
birisine dayanılarak, insan onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya böyle bir sonucu doğuran
yıldırıcı, onur kırıcı, aşağılayıcı veya utandırıcı her türlü davranışı,

bb) Ulusal önleme mekanizması: İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Kü-
çültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol
hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler
yapmak üzere oluşturulan sistemi,

cc) Uygulamalı iş deneyimi: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları-
nın eğitimle eş zamanlı ya da eğitim sonrası dönemde iş içerisinde geliştirilmesini,

çç) Uzman yardımcısı: İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısını,
dd) Uzman: İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanını,
ee) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, Kanunda sayılan

ayrımcılık temellerinden birisiyle gerçekte ilgisi olmamasına rağmen, bu temellerden birisini
taşıdığı sanılarak hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından ayrımcı mua-
meleye maruz kalmasını,

ff) Yükseköğretim kurumları: 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Devlet veya Va-
kıflar tarafından kurulmuş bulunan üniversite ile yüksek teknoloji enstitüsü ve bunların bün-
yesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları
ve araştırma uygulama merkezlerini,

gg) Ziyaret: İnsan hakları ve eşitlik uzmanları, insan hakları ve eşitlik uzman yardım-
cıları ve Başkan tarafından görevlendirilen diğer Kurum personeli ve bağımsız gerçek kişiler
tarafından özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları
yerlere haberli veya habersiz gerçekleştirilecek düzenli önleyici ziyareti,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Başkan, Kurul Üyeleri ile Kurum Personelinin Uyacakları

Mesleki ve Etik İlkeler

Bağımsızlık ve tarafsızlık
MADDE 5 – (1) Başkan ve üyeler ile kurum personeli tam bir tarafsızlık, dürüstlük,

yasallık, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde görevlerini yerine getirirler. İnsan Hakları ve Eşit-
lik Kurulu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunuyla ve diğer mevzuatla verilen gö-
rev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev
alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve ta-
limat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

(2) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden
yararlandırmada cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken,
servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı doğrudan veya
dolaylı ayrımcılık yapamazlar. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede
ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

(3) Başkan ve üyeler; kendileri, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşleri, evlat-
lıkları ve üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil ikinci dereceye
kadar kayın hısımlarıyla ilgili veya kişisel menfaat ilişkisi içinde oldukları konularda toplantı
ve oylamaya katılamazlar. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

Saygınlık ve güven
MADDE 6 – (1) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, Kuruma ve Kurula güveni sağ-

layacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranış-
larıyla gösterirler. Halkın Kurum ve Kurul hizmetlerine güven duygusunu zedeleyen, şüphe
yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.

(2) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü
menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmet-
ten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf
tutamazlar.

(3) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit
edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez,
mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep
olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.

Kamu hizmeti ve halka hizmet bilinci
MADDE 7 – (1) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik

Kurumu Kanununun verdiği görevlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı,
saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebi-
lirliği ve beyana güveni esas alırlar.

(2) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ka-
nununun verdiği görevlerin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ih-
tiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın
memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı
olmayı hedeflerler.

Hediye alma yasağı, görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılmaması
MADDE 8 – (1) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, görev, unvan ve yetkilerini kul-

lanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulu-
namazlar. Yakın eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir ne-
denle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

(2) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edin-
dikleri, kamuya, başvurucu ve ilgili tarafa ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel
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verileri, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda
kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü kişi-
lerin yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya
menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya
kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat
sağlayamazlar.

Mal bildiriminde bulunma
MADDE 9 – (1) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, kendileriyle eşlerine ve velayeti

altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli
ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hü-
kümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.

Diğer etik ilkeler
MADDE 10 – (1) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, Kurum bina ve taşıtları ile di-

ğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve
kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli ted-
birleri alırlar.

(2) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, Kurum bina ve taşıtları ile diğer kamu malları
ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını,
kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

(3) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak
çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, al-
datıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

(4) Başkan ve üyeler ile kurum personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına
yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri,
9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında,
usulüne uygun olarak verirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları ile Diğer Hususlar

Kurulun ilk toplantısı
MADDE 11 – (1) Kurul, üyelerinin Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre

seçimlerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip yapılacak ilk toplantıda, kendi üyeleri
arasından Başkanını ve İkinci Başkanını seçer.

Kurul toplantıları
MADDE 12 – (1) Kurul, Başkanın, Başkanın bulunmadığı hallerde İkinci Başkanın

çağrısı üzerine olağan toplanır. Toplantıya çağrı, toplantı yer ve saati Başkanlık tarafından
yazılı olarak yapılır.

(2) Başkanın dışında en az beş üyenin birlikte talep etmesi hâlinde, Kurul, Başkan ta-
rafından beş gün içinde toplanmak üzere derhâl toplantıya çağrılır.

(3) Kurul toplantılarının gündemi Başkan tarafından belirlenir. Kurum merkezi dışında
da toplantı yapılabilir.

(4) İzinli olan kurul üyeleri hariç mazereti olanlar mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa
bildirirler. Kurul üyeleri yıllık izinlerini Kurulun toplantı yeter sayısı bakımından sakınca ya-
ratmamak koşuluyla kullanır.

(5) Yurtdışı görevlendirmeleri Kurul Kararı alındıktan sonra uygulanır.
Toplantı yeri
MADDE 13 – (1) Kurulun Kurum Merkezinde toplanması esastır. Kurul kararıyla Ku-

rum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.
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Toplantı gündemi ve duyurulması
MADDE 14 – (1) Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanarak, toplantıdan en az

üç gün önce Kurul üyelerine bildirilir.
(2) Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantıda üyelerden birinin öneride bu-

lunması ve önerilen maddenin Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir.
Kurul toplantılarına başkanlık
MADDE 15 – (1) Kurul toplantılarına Başkan, Başkanın bulunamadığı hallerde İkinci

Başkan Başkanlık eder.
Kurul üyeliğinin sona ermesi
MADDE 16 – (1) Başkan, İkinci Başkan ve üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir

nedenle görevlerine son verilemez. Ancak üyenin;
a) Seçilmesi için gerekli şartları taşımaması ya da sonradan kaybetmesi,
b) Kurul kararlarını süresi içinde imzalamaması,
c) Kurul tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde toplam

beş Kurul toplantısına katılmaması,
ç) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla

belgelenmesi,
d) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kara-

rının kesinleşmesi,
e) Geçici iş göremezlik hâlinin üç aydan fazla sürmesi,
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm edilip de cezasının infazına
fiilen başlanması,

hâllerinin Kurul tarafından tespit edilmesi üzerine Başbakan veya görevlendireceği ba-
kanın onayıyla üyeliğine son verilir.

Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 17 – (1) Kurul, en az yedi üye ile toplanır ve en az altı üyenin aynı yöndeki

oyuyla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.
Görüşmeler ve yönetim
MADDE 18 – (1) Toplantıları Başkan yönetir ve Kurulun düzenini sağlar. Başkanın

bulunmaması halinde Kurul toplantıları ikinci Başkan tarafından yönetilir.
(2) Kurul toplantılarında, başvuru dosyası, gündem sırasına göre ilgili hizmet birim ko-

ordinatörü, uzman ve/veya uzman yardımcıları tarafından ayrıntılı biçimde anlatılır. Kurulun
gerek duyması halinde ilgili başkan yardımcısının toplantıya katılımı sağlanır.

(3) Başkan konuyla ilgili söz isteyen üyelere istem sırasına göre görüşlerini açıklamak
üzere söz verir. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oylama yapılır.

(4) Oylama sonucuna göre, hazırlanan karar taslağının incelenmesine geçilir. Başkan,
üyelerden varsa sayfa ve paragraf numarası belirterek yapılmasını istedikleri değişiklik öneri-
lerini bildirmelerini ister. Bu öneriler Kurul tarafından oylanır. Kurulca alınan karar doğrultu-
sunda kabul edilen metin gerekli tashih işlemleri yapılmak üzere ilgili uzmana veya uzman
yardımcısına gönderilir. Düzeltmelerin yapılmasının ardından alınan karar, Kurul üyelerinin
imzasına sunulur.

Müzakerelerin gizliliği
MADDE 19 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça Kurul toplantılarındaki müzakereler gizlidir.
(2) İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılmak üzere başvurucu ve ilgili ta-

raf Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak, Kurul kararları toplantıya dışarıdan katılanların
yanında alınamaz.

Tutanak düzenlenmesi ve kurul kararlarının yazılması
MADDE 20 – (1) Kurul kararları tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esna-

sında veya en geç toplantıyı izleyen beş iş günü içinde toplantıya katılan tüm üyeler tarafından
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imzalanarak tekemmül ettirilir. Toplantı tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ge-
rekçeler ve varsa karşı oy gerekçeleri yazılır. Gerektiğinde, Kurul tarafından bu süre uzatıla-
bilir.

Kararlarda bulunması gereken hususlar
MADDE 21 – (1) Kurul kararlarında aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Kararın alındığı toplantının tarihi ve sayısı.
b) Karar sıra numarası.
c) Toplantıya katılan ve katılmayan Kurul üyelerinin adları ve soyadları ile katılmama

nedenleri.
ç) Varsa karşı oy veren üyelerin adları ve soyadları ile karşı oy gerekçeleri.
Kurul kararlarının başvurucu ve ilgili tarafa tebliği
MADDE 22 – (1) Kurul kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç beş iş günü

içinde başvurucu ve ilgili tarafa gönderilir.
(2) Kurul kararlarının tebliği Başkan tarafından sağlanır.
(3) Kurul kararlarında, ilgili kişilerin bu kararlara karşı hangi hukuki yollara başvura-

bilecekleri, süreleri ile birlikte belirtilir.
Kurul kararlarının kamuoyuna duyurulması
MADDE 23 – (1) Gerekli görülen durumlarda Kurul kararları, kişisel verilerin gizliliği

ilkesine bağlı kalmak kaydıyla Başkan tarafından uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumun Çalışma Alanları, Komisyonların ve Dairelerin Oluşumu,

Çalışma Usul ve Esasları

Kurumun çalışma alanları
MADDE 24 – (1) Kurumun çalışma alanları aşağıdakilerden oluşur:
a) İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin

giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kul-

lanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek.
c) Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili bö-

lümlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
ç) İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik

anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak,
Yükseköğretim Kurulunun eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bö-
lümlerinin oluşturulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair müfredatın belirlenmesine
katkıda bulunmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik
eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine katkıda
bulunmak.

e) Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin
görüş ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek.

f) İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını
takip etmek.

g) Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara
bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

ğ) Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla Kuruma başvuranlara
mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler konusunda yol
göstermek ve başvurularını takip etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı olmak.

h) İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.
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ı) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal ön-
leme mekanizması olarak görev yapmak.

i) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme
mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuç-
larını takip etmek.

j) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları
yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları
ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıkla-
mak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları kurulları ile
diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları
incelemek ve değerlendirmek.

k) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa
sunulmak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mü-
cadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak. Kurum, görev ve yet-
kilerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu
ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu yılda en az bir defa bilgilendirir.

l) Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev
alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak.

m) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek
ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak.

n) İnsan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle iş
birliği yapmak.

o) Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine destek vermek.
ö) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını

izlemek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme mekanizmalarına
Devletin sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum ku-
ruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı uluslararası
toplantılara temsilci göndererek katılmak.

p) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Komisyonların oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 25 – (1) Kurumun görev alanları nedeniyle oluşabilecek iş yoğunluğu karşı-

sında Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde her bir çalışma alanı için üçer üyeli komis-
yonlar oluşturulabilir.

(2) Hangi çalışma alanlarında komisyon kurulacağı ve hangi kurul üyelerinin bu ko-
misyonlarda görev yapacağı Kurul tarafından belirlenir.

(3) Komisyon üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde Kurulca se-
çilecek yeni üye diğer üyenin yerine geçer.

(4) Komisyon, üyeleri arasından bir başkan seçer.
(5) Komisyonlar çalışmalarında uzmanlardan ve ilgili kişilerden de yararlanabilir.
(6) Komisyonlar toplantılarını, Kurulun toplantı tarihinden önce yapar. Komisyonlar

tarafından yapılan çalışmalar rapor haline getirilir. Rapor haline getirilen kararlar Kurula su-
nulur. Komisyon tarafından düzenlenen raporun kurula sunulması ile komisyonun görevi kurul
tarafından aksine bir karar alınmaz ise sona erer.

Dairelerin oluşumu
MADDE 26 – (1) Kurumun görev alanları nedeniyle oluşabilecek iş yoğunluğu karşı-

sında Kurulun esnek yapılanabilmesine imkân vermek amacıyla, Kurul tarafından gerekli gö-
rülmesi halinde başvuruları görüşmek ve sonuçlandırmak için beşer üyeli daireler kurulabilir.
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(2) Dairelerde görev alacak üyeler, uzmanlık alanları ve Daireler arasında dengeli da-
ğılım esasları gözetilerek Kurul tarafından belirlenir

(3) İlgili üyenin talebi ya da diğer üyelerden birinin önerisi üzerine, Kurul tarafından
üyelerin Daire değişikliklerine karar verilebilir.

(4) Başkan dairelerin doğal üyesidir.
Dairelerin görev ve yetkileri
MADDE 27 – (1) Daireler;
a) Başkanlık tarafından havale edilen konuları görüşür ve sonuçlandırırlar.
b) Başvuruların; (e) bendi hariç olmak üzere 48 inci maddede yer alan şartlardan her-

hangi birini taşımadığının tespiti hâlinde incelenemezlik kararı verebilirler.
(2) Dairelerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, Dai-

relerin ya da Kurulun önceden vermiş olduğu bir kararla çelişirse ya da konunun niteliği itiba-
rıyla Kurul tarafından karara bağlanması oyçokluğu ile gerekli görülürse ilgili Daire dosyadan
elini çekebilir. Bu takdirde Başkan başvuruyu Kurula iletir.

Dairelerin çalışma esasları
MADDE 28 – (1) Daireler, üye tam sayısı ile toplanır. Salt çoğunlukla karar verir.
(2) Dairenin toplantı takvimi ve gündemi Başkan tarafından hazırlanarak, toplantıdan

en az üç gün önce Daire üyelerine bildirilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantıda
üyelerden birinin öneride bulunması ve önerilen maddenin Dairenin tarafından kabul edilmesi
gerekir.

(3) Daire kararları tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en
geç toplantıyı izleyen beş iş günü içinde toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanarak
tekemmül ettirilir. Toplantı tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde gerekçeler ve varsa
karşı oy gerekçeleri yazılır. Gerektiğinde, Daire tarafından bu süre uzatılabilir.

(4) Başkan ve üyeler; kendileri, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşleri, evlat-
lıkları ve üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil ikinci dereceye
kadar kayın hısımlarıyla ilgili veya kişisel menfaat ilişkisi içinde oldukları konularda Daire
toplantı ve oylamalarına katılamaz. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

(5) Aksi kararlaştırılmadıkça Daire toplantılarındaki müzakereler gizlidir.
(6) İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılmak üzere başvurucu ve ilgili ta-

raf Daire toplantısına davet edilebilir. Ancak, Kurul kararları toplantıya dışarıdan katılanların
yanında alınamaz.

(7) Daire kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurucu
ve ilgili tarafa gönderilir. Daire kararlarında, ilgili kişilerin bu kararlara karşı hangi hukuki yol-
lara başvurabilecekleri süreleri ile birlikte belirtilir.

(8) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda Daire kararlarını, kişisel verilerin gizliliği ilke-
sine bağlı kalmak kaydıyla uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurabilir.

Dairelerin görüşme usulü
MADDE 29 – (1) Daire toplantılarında, başvuru dosyası, gündem sırasına göre ilgili

hizmet birim koordinatörü ve ilgili uzman veya uzman yardımcısı tarafından ayrıntılı biçimde
anlatılır.

(2) Başkan konuyla ilgili söz isteyen üyelere istem sırasına göre görüşlerini açıklamak
üzere söz verir. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra oturuş sırasına göre Başkanın sağın-
daki üyeden başlamak üzere oylama yapılarak karar verilir. Bu durum Başkan tarafından bir
tutanakla tespit edilir.

(3) Oylama sonucuna göre, hazırlanan karar taslağının incelenmesine geçilir. Başkan,
üyelerden varsa sayfa ve paragraf numarası belirterek yapılmasını istedikleri değişiklik öneri-
lerini bildirmelerini ister. Bu öneriler Daire üyeleri tarafından oylanır. Daire üyelerince alınan
karar doğrultusunda kabul edilen metin gerekli tashih işlemleri yapılmak üzere Başkanlığa
gönderilir. Düzeltmelerin yapılmasının ardından karar, Daire üyelerinin imzasına sunulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvurular

Başvuru hakkı
MADDE 30 – (1) Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal gü-

venlik, sosyal hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri
sunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler
ve özel hukuk tüzel kişilerinin, yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlan-
makta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan ya da bu hizmetler hakkında bilgi almak
isteyen her gerçek veya tüzel kişi, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiası ile Kuruma
başvurma hakkına sahiptir.

(2) Başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel olunamaz.
Başvurunun konusu
MADDE 31 – (1) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında cin-

siyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, me-
deni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasağı ihlalleri, başvu-
runun konusunu oluşturur.

Başvurulardan ücret alınmaması
MADDE 32 – (1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasıyla Kuruma baş-

vuran gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir ücret alınmaz.
Başvuru dili
MADDE 33 – (1) Başvuru Türkçe dilekçe ile yapılır. Ancak, başvurucunun kendisini

daha iyi ifade edebildiği başka bir dildeki başvurusu, Kurumca haklı ve makul olduğunun tespiti
halinde kabul edilebilir.

Başvurunun yapılacağı yerler
MADDE 34 – (1) Başvuru dilekçeleri Kuruma veya Kurumun gerekli gördüğü yerlerde

açtığı bürolara elden verilebileceği gibi posta, elektronik posta veya faks yoluyla da gönderi-
lebilir.

(2) Kurum tarafından oluşturulan elektronik sistem aracılığıyla da başvuru yapılabilir.
(3) Ayrıca, illerde valilikler veya ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvuru ya-

pılabilir. Valilik veya kaymakamlıklar, başvuruyu tarih ve sayı vermek suretiyle kayıt altına
aldıktan sonra varsa ekleriyle birlikte en geç üç iş günü içinde doğrudan Kuruma gönderir.

(4) Faks veya elektronik posta yoluyla yapılan başvurulara ait dilekçe asılları, on beş
gün içinde Kuruma gönderilmedikçe başvuru geçerli sayılmaz. Kayıtlı elektronik posta yoluyla
yapılan başvurularda bu şart aranmaz.

Başvurunun yapılış usulü
MADDE 35 – (1) Başvuru, Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Kurumun resmi internet

sitesinde yayımlanan Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu (EK-1) veya Tüzel Kişiler İçin Baş-
vuru Formu (EK-2) doldurulmak suretiyle yapılır.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen zorunlu bilgi ve belgelerin bulunması koşuluyla form
kullanılmadan da başvuru yapılabilir.

(3) Haklı bir nedenin bulunması hâlinde başvuru yapılan yerde formun doldurulmasına
yardımcı olunmak suretiyle sözlü yapılan başvurular da kabul edilebilir.

(4) Başvurular okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.
(5) Varsa başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.
(6) Kuruma yapılan başvurularda aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Başvurucu gerçek kişi ise;
1) Adı, soyadı ve imzası,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarası, yabancılar için

pasaport numarası, uyruğu ve varsa kimlik numarası,
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3) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
4) Aleyhine başvuru yapılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, başvuru konusu ve talep,
5) İlgili tarafa başvuru tarihi ve ilgili tarafın cevap tarihi,
6) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
eklenir.
b) Başvurucu tüzel kişi ise;
1) Unvanı,
2) Tebligata esas adresi, telefon numarası ve varsa elektronik tebligat adresi,
3) Yetkili kişinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve varsa bildirime esas elektronik posta

adresi, telefon ve faks numarası,
4) Aleyhine başvuru yapılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, başvuru konusu ve talep,
5) İlgili taraf başvuru tarihi ve ilgili tarafın cevap tarihi,
6) Yetkili kişinin yetki belgesinin aslı veya onaylı örneği,
7) Varsa merkezi tüzel kişilik numarası
eklenir.
Elektronik ortamda başvuru
MADDE 36 – (1) Elektronik ortamda yapılan başvurularda 35 inci maddede belirtilen

şartların bulunması gerekir. Bu başvurularda imza şartı aranmaz; ancak Kurum elektronik or-
tamda güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru yapılmasına karar verebilir.

(2) Başvuruya ilişkin belgeler elektronik başvuruya ek yapılır.
Başvurunun kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılması
MADDE 37 – (1) Başvurular, kanunî temsilci veya vekil tarafından da yapılabilir. Ka-

nunî temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsile veya vekâlete dair geçerli
bir yetki belgesinin sunulması zorunludur.

(2) Başvurunun, başvurucunun kanunî temsilci veya vekili tarafından yapılması duru-
munda kanunî temsilci veya vekilin;

a) Adı, soyadı ve imzası,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarası,
c) Yabancılar için pasaport numarası, uyruğu ve varsa kimlik numarası,
ç) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
başvurularda yer alır.
(3) Kanunî temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda tebligat bu kişilere ya-

pılır.
Başvurunun kaydı ve tarihi
MADDE 38 – (1) Kuruma yapılan veya ulaşan başvurular, tarih ve sayı verilmek su-

retiyle kaydedilir ve elden teslim edilenler için alındı belgesi verilir.
(2) Başvuru tarihi;
a) Başvurunun Kuruma, bürolarına, valilik veya kaymakamlıklara verildiği,
b) Posta, elektronik posta veya faksın Kuruma ulaştığı,
c) Elektronik ortamda yapılan başvurunun Kurumun elektronik sistemine ulaştığı,
tarihtir.
Kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulamanın düzeltilmesinin ilgili taraftan talep

edilmesi
MADDE 39 – (1) Başvurucu, Kuruma başvurmadan önce Kanuna aykırı olduğunu id-

dia ettiği uygulamanın düzeltilmesini ilgili taraftan talep eder.
(2) Talebin reddedilmesi veya otuz gün içerisinde cevap verilmemesi hâlinde Kuruma

başvuru yapılabilir.
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(3) Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâl-
lerde, birinci ve ikinci fıkradaki şartları aramadan başvuruları kabul edebilir.

Başvuru konusu teşkil etmeyecek işlem ve kararlar
MADDE 40 – (1) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkim-

ler ve Savcılar Kurulu kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler baş-
vurunun konusu olamaz.

4857 sayılı iş kanununun 5 inci maddesinin kapsamına giren ayrımcılık iddialarına
ilişkin başvurular

MADDE 41 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesi kapsamına giren ayrımcılık
iddialarına ilişkin başvurular, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatında belirlenen şikâyet
usulleri izlendikten sonra herhangi bir yaptırım kararı alınmadığı hâllerde yapılabilir.

Başvurularda gizli tutulması gereken bilgiler
MADDE 42 – (1) Kuruma yapılacak başvurularda, vesayet ya da koruma altında olanlar

ve çocuklar ile talepleri üzerine mağdur ya da mağdurların kimlik bilgileri gizli tutulur.
Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme

mekanizması kapsamındaki başvuruları
MADDE 43 – (1) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin

ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvuruları hakkında da bu bölüm hükümleri uy-
gulanır.

Engellilerin başvuruları
MADDE 44 – (1) Kurum, engellilerin başvuru yapabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
İşleme konulmayacak başvurular
MADDE 45 – (1) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkim-

ler ve Savcılar Kurulu kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlere ilişkin
başvurular ile aşağıdaki başvurular işleme konulmaz:

a) Kurumun görev alanı içerisine girmeyen başvurular,
b) Hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki başvurular,
c) Dava konusu olmuş başvurular.
Dava açma süresinin durması
MADDE 46 – (1) Dava açma süresi içinde Kuruma yapılan başvurular işlemeye baş-

lamış olan dava açma süresini durdurur.

ALTINCI BÖLÜM
Ön İnceleme

Ön inceleme hizmet birimi tarafından kayda alınma
MADDE 47 – (1) Ön inceleme hizmet birimi inceleme veya başvurucular tarafından

Kuruma yapılan başvuruların kaydını yapar, numara verir ve dosyalar.
(2) İncelemeleri ve Kuruma yapılan başvuruları ilgili Kurum hizmet birimlerine ve ilgili

uzman ve/veya uzman yardımcılarına gönderir.
Ön incelemenin yapılması
MADDE 48 – (1) Kuruma yapılan başvurular, inceleme ve araştırmaya geçilmeden ön-

ce ön incelemeye tabi tutulur ve sonucunda;
a) Kurumun görev alanına girip girmediği,
b) Kurumda incelenmekte ve araştırılmakta olan bir başvuruyla sebepleri, konusu ve

taraflarının aynı olup olmadığı,
c) Kurum tarafından daha önce sonuçlandırılan bir başvuruyla, sebepleri, konusu ve ta-

raflarının aynı olup olmadığı,
ç) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuş-

mazlıklara ilişkin olup olmadığı,
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d) Kuruma başvurmadan önce Kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulamanın düzel-
tilmesinin ilgili taraftan talep edilip edilmediği,

e) Belli bir konuyu içerip içermediği,
f) Başvuruda bulunması gereken bilgilerin yer alıp almadığı
yönlerinden incelenir.
(2) Başvurucusu birden fazla olan başvurularda, incelenebilirlik koşulları her başvurucu

yönünden ayrı ele alınır.
Ön inceleme üzerine verilecek kararlar
MADDE 49 – (1) Başvurunun, 48 inci maddede yer alan şartlardan herhangi birini ta-

şımaması hâlinde incelenemezlik kararı verilir. Bu karar, başvurucuya tebliğ edilir ve tebliğ
ile birlikte durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden tekrar işlemeye başlar. Başvuruların
ön incelemesinde dosyada başvuru konusu edilen hususlardan bir kısmı incelenemez nitelikte
de olsa dahi diğer bazı başvuru konuları yönünden esas incelemeye geçilmesi gerektiği sonu-
cuna vardığında Kurul kısmi incelenemezlik kararı verebilir.

(2) Kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulamanın düzeltilmesi ilgili taraftan talep
edilmeden yapılan başvuru hakkında ilgili tarafa gönderme kararı verilir. Gönderme kararı baş-
vurucuya da tebliğ edilir. Kuruma başvuru tarihi, ilgili tarafa başvurunun gönderilme tarihi
olarak kabul edilir. İlgili Kurum 15 gün içerisinde cevap verir. Başvurunun Kurum tarafından
ilgili tarafa gönderilmesi üzerine;

a) İlgili tarafça başvurucuya verilecek cevabın tebliği tarihinden,
b) İlgili tarafça otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten
itibaren Kuruma yeniden başvuru yapılabilir.
(3) İlgili tarafın yanlış gösterilmesi durumunda Kurum, resen doğru tarafı belirler ve

inceleme aşamasına geçer.
(4) İncelenemezlik kararı doğrultusunda, eksikliklerin giderilmesi şartıyla yeniden Ku-

ruma başvuru yapılabilir.
(5) Başvurunun 48 inci maddede yer alan şartları taşıması hâlinde inceleme ve araştırma

aşamasına geçilir.
(6) Ön inceleme şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması hâlinde de incelene-

mezlik, gerekçeli kabul edilmezlik veya gönderme kararı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İhlal İncelemeleri

İncelemede uyulacak ilkeler
MADDE 50 – (1) Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal gü-

venlik, sosyal hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri
sunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler
ve özel hukuk tüzel kişilerinin yürüttükleri faaliyetler, insan onurunu temel alarak insan hak-
larının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alın-
ması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç,
mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, en-
gellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılığın önlenmesi yönlerinden incelenir.

Başvuru üzerine veya resen inceleme usulü
MADDE 51 – (1) Kurum, ihlal iddiasına muhatap olan taraftan yazılı görüşünü sun-

masını ister.
(2) Yazılı görüş, istemin tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ulaştırılır.
(3) Yazılı görüş, başvurucuya tebliğ edilerek, başvurucunun görüşünü tebliğden itibaren

en geç on beş gün içinde Kuruma sunması istenir.
(4) Talep hâlinde Başkan bu süreleri bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün uzata-

bilir.
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(5) Taraflara talepleri hâlinde Kurul önünde ayrı ayrı sözlü açıklama yapma hakkı ta-
nınabilir.

Uzlaşma
MADDE 52 – (1) Başkan, incelemenin özelliğine göre, 51 inci maddeye göre ihlal id-

diasına muhatap olan tarafın ve başvurucunun görüşlerinin alınmasından sonra, resen veya
talep üzerine tarafları uzlaşmaya davet edebilir.

(2) Uzlaşma; insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali olduğu iddia olunan uygula-
maya son verilmesi, mağdur açısından bu sonucu sağlayacak çözümleri içerebilir veya mağdura
belli bir tazminatın ödenmesi biçiminde olabilir.

(3) Uzlaşma, ihlal iddiasına muhatap olan tarafın ve başvuranın görüşlerinin alınma-
sından sonra en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

(4) Uzlaşma müzakereleri sırasında yapılan tespitler, alınan beyanlar veya açıklamalar,
herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

Başvuru veya incelemelerin kurula sunulması
MADDE 53 – (1) Uzlaşma yoluyla sonuçlandırılamayan başvurular ve incelemeler

hakkında ilgili rapora ilişkin müzekkere yirmi gün içinde Kurula sunulur.
(2) Bunun üzerine Kurul, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali yapılıp yapılma-

dığına ilişkin karar verir.
Kurulun suç duyurusunda bulunacağı haller
MADDE 54 – (1) Kurul, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı

ihlallerini tespit ettiği takdirde, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.
(2) Konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlalleriyle ilgili suç

duyurusunda bulunulması veya bu fiillerin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış
olması, aynı fiile Kanun kapsamında idari yaptırım kararı verilmesine engel teşkil etmez.

İnceleme yetkisi
MADDE 55 – (1) Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araştırma, zi-

yaret ve rapor hazırlama görevleri ile diğer görevler, Kurul üyeleri, uzman, uzman yardımcıları
ve Başkan tarafından görevlendirilen diğer Kurum personeli tarafından yerine getirilir.

İlgili taraftan bilgi ve belge istenmesi
MADDE 56 – (1) 55 inci maddenin birinci fıkrasında sayılanlar, Başkanın yetkilendir-

mesi halinde;
a) İnceleme konusu hakkında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel

kişilerden ilgili bilgi ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların örneklerini almaya, ilgili
taraflardan yazılı ve sözlü bilgi almaya,

b) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları
yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yapmaya ve gerekli tutanakları düzenlemeye,

c) Kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen kişi ya da kişilerle görüşmeye
yetkilidir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun ziyaretlerini

kolaylaştırmak ve taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen bilgi ve
belgeler elektronik posta yoluyla Kurumun elektronik posta adresine gönderilebilir.

(3) Kurumun inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerekçesini belirterek iste-
diği bilgi ve belgelerin, bu talebin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zo-
runludur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yükümlülüklere, uyarıya rağmen haklı bir neden
olmaksızın belirtilen sürede uymayan kişi ve kuruluşlar hakkında beş yüz Türk lirasından iki
bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen idari para cezasının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında uygulanması hâlinde, ödenen idari para ce-
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zası, cezaya esas ayrımcı uygulamaya kusuruyla sebebiyet veren kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarında görev yapanlara rücu edilir.

Heyet oluşturulması
MADDE 57 – (1) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme

ve araştırma yapmak üzere, Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin başkanlığında, ilgili
kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve diğer kişilerin katılımıyla heyet oluşturulabilir.

(2) Heyette görev alacak kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri kendi kurum ve kuru-
luşlarınca, diğer kişiler ise Başkan tarafından belirlenir.

(3) Heyet tarafından yapılan inceleme ve araştırmaların sonuçları Kurum tarafından bir
rapor hâline getirilir.

(4) Heyetlerin giderleri Kurum bütçesinden karşılanır.
Bilirkişi görevlendirilmesi
MADDE 58 – (1) Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri derecede teknik ve

mali uzmanlık bilgisi gerektiren konularla ilgili olarak bilirkişi görevlendirebilir. Bilirkişiler,
adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca belirlenen listelerde yer alanlardan,
üniversite öğretim elemanlarından veya meslek odası mensuplarından da seçilebilir.

(2) Bilirkişi olarak görev yapacakların Dokuzuncu Bölümdeki nitelikleri haiz ve çalışma
esaslarına tabi olmaları zorunludur.

Tanık dinlenmesi
MADDE 59 – (1) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerek görülmesi hâ-

linde, Kurul ve inceleme ve araştırma yapmaya yetkili Kurum personeli, tanık veya ilgili kişileri
dinleyebilir.

(2) Tanık veya ilgili kişi, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle
de dinlenebilir.

(3) Tanık veya ilgili kişilerin dinlenmesi, başvurunun niteliğine göre Başkan veya Baş-
kanın belirlediği uzman tarafından, belirlenecek yer, zaman ve usulde yapılır.

(4) Tanık veya ilgili kişinin beyanı tutanağa geçirilir ve tutanak, beyan sahibi ile beyanı
alan tarafından imzalanır.

(5) Tanık veya ilgili kişilere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm-
lerine göre ödeme yapılır.

Başvurudan vazgeçme
MADDE 60 – (1) Sadece başvurucuyu ilgilendiren başvurularda, Başvurucu, Kurulca

karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda Kurum inceleme ve araştır-
masını sonlandırır.

Başvurucu gerçek kişinin ölümü veya tüzel kişiliğin sona ermesi
MADDE 61 – (1) Başvurucu veya ilgili taraf gerçek kişi ise ölümü, tüzel kişi ise tüzel

kişiliğinin sona ermesi durumunda inceleme ve araştırma sonlandırılır. Ancak, başvuru konu-
sunun mirasçıları ilgilendirmesi hâlinde inceleme ve araştırmaya devam edilebilir.

İncelenmekte olan başvuru hakkında dava açılması
MADDE 62 – (1) İnceleme ve araştırma devam ederken başvuru konusuyla ilgili olarak

dava açılması hâlinde Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.
İncelenme ve araştırmanın sonlandırılamayacağı haller
MADDE 63 – (1) Başvurudan vazgeçme, başvurunun uzlaşma ile sonuçlanması ve

başvurucunun veya ilgili gerçek kişi tarafın ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi hâllerinde
başvuru konusunun; insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, engelli haklarına, kadın hak-
larına, çocuk haklarına ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması durumunda resen
inceleme ve araştırmaya devam edilebilir.
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Başvuruları ve resen incelemeleri sonuçlandırma süresi
MADDE 64 – (1) Kurum, başvuruları ve resen yaptığı incelemeleri başvuru ve resen

inceleme kararı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırır.
(2) Bu süre, Başkan tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İnceleme ve Araştırma Sonucunda Verilecek Kararlar

Karar türleri
MADDE 65 – (1) Kurum, yapılan başvuru veya resen inceleme kapsamında yaptığı

inceleme ve araştırma sonucunda incelenemezlik kararı, gerekçeli kabul edilmezlik kararı, gön-
derme kararı, ihlal kararı, idari yaptırım kararı, uzlaşma kararı, ret kararı ve karar verilmesine
yer olmadığına dair karar verir.

İncelenemezlik kararı
MADDE 66 – (1) Kurum ön inceleme aşamasında; Kurumun görev alanına girmeyen

yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu
kararları ve Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlere yönelik olan, Kurumda in-
celenmekte ve araştırılmakta olan bir başvuruyla sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan, Ku-
rum tarafından daha önce sonuçlandırılan bir başvuruyla sebepleri, konusu ve tarafları aynı
olan, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmaz-
lıklara ilişkin olan, belli bir konuyu içermeyen, Kanuna göre başvuruda bulunması gereken
bilgiler yer almayan, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar görmeyen başvurulara ilişkin incele-
nemezlik kararı verir.

Gerekçeli kabul edilmezlik kararı
MADDE 67 – (1) Ön inceleme aşamasında, başvurunun açıkça dayanaksız olup olma-

dığı, başvurunun hakkın kötüye kullanımını teşkil edip etmediği, ayrımcılık yasağı ihlalinden
kaynaklanan bir zararın bulunup bulunmadığının tespiti açısından incelenebilirliğin esasla bir-
likte incelenmesi kararlaştırılan başvurulara ilişkin esas inceleme ve araştırma aşamasında söz
konusu koşulları taşımayan başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik kararı verilir.

(2) Ön inceleme aşamasında incelenebilir bulunan ya da incelenebilirliği esasla birlikte
incelenmesi ve araştırılması kararlaştırılan başvuruların 48 inci maddede belirtilen gerekli ko-
şulları taşımadığının anlaşılması halinde de bu başvurularla ilgili gerekçeli kabul edilmezlik
kararı verilir.

Gönderme kararı
MADDE 68 – (1) Kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulamanın düzeltilmesi ilgili

taraftan talep edilmeden yapılan başvuru hakkında ilgili tarafın inceleme yapması amacıyla
gönderme kararı verilir. Gönderme kararı aynı zamanda başvurucuya da tebliğ edilir. Ancak
Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, bu şartı ara-
madan başvuruları kabul edebilir.

İhlal kararı
MADDE 69 – (1) İnceleme ve araştırma sonucunda başvurunun yerinde olduğu ka-

naatine varılması hâlinde ihlal kararı verilir.
(2) Başvuru konusunun ayrımcılık yasağı ile ilgili olması durumunda ihlal kararı ile

birlikte başvuru yapılan taraf hakkında 70 inci maddede düzenlenen idari yaptırım kararı da
verilebilir.

(3) Kurul, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit
ettiği takdirde ilgililer hakkında 54 üncü madde uyarınca suç duyurusunda bulunur.

İdari yaptırım kararı
MADDE 70 – (1) Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının

ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak
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ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında bin Türk lirasından on beş bin Türk
lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezasının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında uygulanması hâlinde, ödenen idari para ce-
zası, cezaya esas ayrımcı uygulamaya kusuruyla sebebiyet veren kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarında görev yapanlara rücu edilir.

(3) Kanunun 19 uncu maddesinde öngörülen yükümlülüklere, uyarıya rağmen haklı bir
neden olmaksızın belirtilen sürede uymayan birinci fıkra kapsamındaki kişi ve kuruluşlar hak-
kında beş yüz Türk lirasından iki bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu fıkrada
düzenlenen idari para cezaları hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) Kurul, verdiği idari para cezasını bir defaya mahsus olmak üzere uyarı cezasına
dönüştürebilir. Hakkında uyarı cezası verilen kişi veya kurumun ayrımcı fiilinin tekrarı hâlinde
alacağı ceza yüzde elli oranında artırılır. Bu artış ceza üst sınırını aşamaz.

(5) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
(6) İdari yaptırımlara ilişkin Kanunda ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
Uzlaşma kararı
MADDE 71 – (1) Başvuru konusu talebin hakkında başvuru yapılan ilgili tarafça yerine

getirildiğinin Kuruma bildirilmesi hâlinde veya başvurunun 52 nci maddeye göre çözüme ka-
vuşturulduğunun anlaşılması halinde uzlaşma kararı verilir.

Ret kararı
MADDE 72 – (1) İnceleme ve araştırma sonucunda başvurunun yerinde olmadığı ka-

naatine varılması hâlinde ret kararı verilir.
Karar verilmesine yer olmadığına dair karar
MADDE 73 – (1) Kurum;
a) Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi,
b) Başvurucu gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi,
c) İnceleme ve araştırma devam ederken başvuru konusu hakkında dava açılması,
üzerine inceleme ve araştırmasını sonlandırması hâlinde karar verilmesine yer olmadı-

ğına dair karar verir.
Kararlarda yer alacak hususlar
MADDE 74 – (1) İnceleme ve araştırma sonucunda verilecek kararlarda aşağıdaki hu-

suslar yer alır:
a) Başvuru numarası ile karar numarası ve tarihi.
b) Başvurucu ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve adresi.
c) Hakkında başvuru yapılan kurum veya kişi ve adresi.
ç) Başvuru konusu, hukuki sebepler ve istemin özeti.
d) Dosyadaki bilgi ve belgelerin özeti.
e) Gerekçe.
f) Verilen karar ve sonuç.
g) Başvuru konusuna ilişkin başvuru yolları, süresi ve başvurulacak makam.
ğ) İmza ve mühür.
Kararın tebliği
MADDE 75 – (1) Kurum, kararlarını ilgili mercie ve başvurucuya tebliğ eder.
Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması
MADDE 76 – (1) Başvuru hakkında Kurum tarafından incelenemezlik, gerekçeli kabul

edilmezlik, ret, uzlaşma veya karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi hâlinde,
durmuş olan dava açma süresi kararın ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.
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(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi ve ihlal kararı ve-
rilmesi hâlinde; ilgili merci Kurumun kararı üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis
etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde so-
nuçlandıramaması hâlinde bu durum gerekçesiyle birlikte başvurucuya tebliğ edilir. Durmuş
olan dava açma süresi tebliğden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.

Yeniden inceleme ve araştırma
MADDE 77 – (1) Kurul, kararın verilmesinden sonra sonucu etkileyebilecek bilgi ve

belgelerin ortaya çıkması durumunda başvuru hakkında yeniden inceleme ve araştırma yapa-
bilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri

ve Çalışma Usul ve Esasları

Temel ilkeler
MADDE 78 – (1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız

ve objektif olarak yerine getirir.
(2) Bilirkişi raporunda, çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar

dışında açıklama yapamaz.
(3) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup,

görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez.
(4) Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği

sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten
sonra da devam eder.

(5) Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden
ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görev-
lendirilemez.

(6) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır; ancak rapordaki eksiklik veya belirsiz-
liğin giderilmesi için ek rapor istenebilir.

Bilirkişiliğe kabul şartları
MADDE 79 – (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar

aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından

veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
ç) Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri derecede teknik ve mali uzmanlık

gerektiren konularda en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belir-
lenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları
haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mes-
leki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

e) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını ta-
şımak.
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(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından
da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası
bulunur.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle
reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

Bilirkişi seçilme usulü
MADDE 80 – (1) Bilirkişi olarak görevlendirilecek kişilerden, 79 uncu maddedeki

şartları taşıdığını gösteren beyan alınır ve Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri de-
recede uzmanlık bilgisi gerektiren konularla ilgili belgeler de Kuruma sunulur. Eklenmesi zo-
runlu belgelerin eksik olması hâlinde, bilirkişi olarak görevlendirilen kişiye belgeleri tamam-
laması için on beş gün süre verilir. Eksik belgelerin tamamlanması hâlinde Başkan tarafından
görevlendirme yapılır.

(2) Başkan veya Kurul 79 uncu maddedeki şartları taşıyanlar arasından başvuranın mes-
leki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak
en liyakatli olanları seçer.

(3) Başkan veya Kurul, bilirkişi olarak, yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, ge-
rekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bi-
lirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür.

Bilirkişilikten çıkarılma
MADDE 81 – (1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde Başkan

veya Kurulca bilirkişilikten çıkarılır:
a) Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya görevlendirme tarihinden sonra ge-

rekli şartların bulunmadığının tespit edilmesi.
b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun belir-

lenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.
c) Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duy-

gusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.
ç) 78 inci maddede belirtilen temel ilkelere aykırı olarak bilirkişilik faaliyetinde bulu-

nulması.
d) Bilirkişinin bilirkişilikten çıkarılmayı talep etmesi.
(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine

göre halen görevlendirildiği bilirkişilikten çıkarma yaptırımı yerine daha sonra Kurumca gö-
revlendirme yapılmaz.

Denetim ve inceleme
MADDE 82 – (1) Bilirkişiler, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırla-

dıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından Başkan veya Kurul tarafından resen
veya başvuru üzerine denetlenir.

(2) Başkan veya Kurul, görevlendirdiği bilirkişinin göreviyle ilgili tutum ve davranış-
larının veya hazırladığı raporun mevzuata uygun olmadığına ilişkin kanaat edinmesi durumun-
da, sonraki görevlendirmelerde bu durumu dikkate alır veya ek rapor alarak mevzuata aykırı-
lığın giderilmesini ister.

(3) Başkan veya Kurul, bilirkişi raporlarını özel veya teknik bilgi yönünden denetleyemez.
(4) Bilirkişi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine ilişkin Başkanlığa

veya Kurula başvuru yapılamaz; yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
Bilirkişilerin çalışma usul ve esasları
MADDE 83 – (1) Bilirkişi, Başkan veya Kurulca kendisine tevdi olunan görevi bizzat

yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye
bırakamaz.

(2) Bilirkişi, görevi sebebiyle yahut görevini yerine getirirken öğrendiği sırları sakla-
mak, kendisi ve başkaları yararına kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdür.
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(3) Bilirkişi, görevini, Başkanın veya Kurulun sevk ve idaresi altında yürütür.
(4) Bilirkişi, incelemesini gerçekleştirirken ihtiyaç duyarsa, Başkanın veya Kurulun da

uygun bulması kaydıyla, tarafların bilgisine başvurabilir. Taraflardan birinin bilgisine başvu-
rulacağı hâllerde, Başkanın veya Kurulca bilirkişiye taraflardan biri bulunmaksızın diğerinin
dinlenemeyeceği hususu önceden hatırlatılır.

(5) Bilirkişi raporunun hazırlanması için verilecek süre bir ayı geçemez. Başkan veya
Kurul, bilirkişinin talebi üzerine süreyi on beş günü geçmemek üzere uzatabilir. Belirlenen
süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka kimse, bilirkişi olarak
görevlendirilebilir.

(6) Raporda, tarafların ad ve soyadları, bilirkişinin görevlendirildiği hususlar, gözlem
ve inceleme konusu yapılan maddi vakıalar, gerekçe ve varılan sonuçlarla, bilirkişiler arasında
görüş ayrılığı varsa, bunun sebebi, düzenlenme tarihi ve bilirkişi ya da bilirkişilerin imzalarının
bulunması gerekir. Azınlıkta kalan bilirkişi, oy ve görüşünü ayrı bir rapor hâlinde de Başkanlık
ya da Kurula sunabilir.

(7) Bilirkişi, raporunu, varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen bilgi ve belge-
lerle birlikte bir dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlık ya da Kurula verir; verildiği tarih rapora
yazılır ve Kurulun toplantı gününden önce birer örneği taraflara tebliğ edilir.

Bilirkişi raporuna itiraz
MADDE 84 – (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren

bir hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik
gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilir-
kişi atanmasını Başkanlık ya da Kuruldan talep edebilirler.

(2) Başkanlık ya da Kurul, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlan-
ması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden ek rapor alabileceği gibi, tayin
edeceği toplantıda sözlü açıklamalarda bulunulmasını isteyebilir.

Bilirkişilik ücreti
MADDE 85 – (1) Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri derecede uzmanlık

bilgisi gerektiren konularla ilgili olarak, Başkan ya da Kurul tarafından görevlendirilen bilir-
kişilerin ücreti Kurum bütçesinden ödenir.

(2) 10/2/1954 tarih ve 3/11/2016 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı
kalmak üzere, bilirkişiler Kurum dışından görevlendirilirler.

(3) Görevlendirilen bilirkişilerin sayısı ayda beşi geçemez.
(4) Her inceleme ve araştırma konusu için uhdesinde kamu görevi bulunan her bilirki-

şiye (1.000), uhdesinde kamu görevi bulunmayan her bilirkişiye (2.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere bilirkişi ücreti
ödenir.

(5) Bilirkişilik ücreti ödemeleri, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaz.

Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 86 – (1) Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer al-

mayan hususlarda 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili mevzuat esas alınır.

ONUNCU BÖLÜM
İstişare Komisyonu ve Çalışma Usul ve Esasları

Oluşumu
MADDE 87 – (1) İstişare Komisyonu Kurul tarafından oluşturulur.
(2) İstişare Komisyonu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar,

sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırma-
cılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla oluşur.
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(3) İstişare Komisyonuna hangi kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları,
araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılacağına ve Komis-
yonun üye sayısını tayine Kurul yetkilidir. Kurulca Komisyon üyelerinin belirlenmesinde, Ku-
rumun görev alanıyla ilgili konularda teorik veya pratik çalışmaları bulunanlara öncelik verilir.

Amacı
MADDE 88 – (1) İstişare komisyonunun oluşturulmasının amacı, ayrımcılık yasağıyla

ilgili konularda sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması ve bu konularda bilgi ve görüş
alışverişinde bulunulmasıdır.

(2) Ayrımcılık yasağıyla ilgili konulara ayrımcılık talimatı yasağı, çoklu ayrımcılık ya-
sağı, doğrudan ve dolaylı ayrımcılık yasakları ile engellilerin topluma diğer bireyler ile birlikte
eşit şartlarda tam ve etkin katılımının kısıtlanması yasağı, işyerinde yıldırma, taciz ve varsayılan
temele dayanan ayrımcılık ile Kanunda belirtilen diğer ayrımcılık yasakları girer.

Komisyonun görevleri
MADDE 89 – (1) İstişare komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Ayrımcılık yasağıyla ilgili konularda sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.
b) Ayrımcılık yasağıyla ilgili konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak.
c) Ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilen-

dirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirme konusunda Kuruma önerilerde bu-
lunmak.

ç) Millî eğitim müfredatında bulunan ayrımcılık yasağıyla ilgili bölümlerin hazırlan-
masına katkıda bulunmak amacıyla Kuruma önerilerde bulunmak.

d) Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine
yönelik olarak Kuruma iştişari mahiyette önerilerde bulunmak, Yükseköğretim Kurulunun eş-
güdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bölümlerinin oluşturulmasında ve
insan hakları ve eşitlik öğretimine dair müfredatın belirlenmesinde Kuruma katkıda bulunmak.

e) Ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemede ve değerlendir-
mede, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmada Kuruma
danışmanlık yapmak.

f) Ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmada Kuruma danışmanlık
yapmak.

g) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşme ve protokollerinin uy-
gulanmasını izlemek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme meka-
nizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde görüş bil-
dirmede Kuruma danışmanlık yapmak.

Çalışma esasları
MADDE 90 – (1) İstişare Komisyonu altı ayda bir olmak üzere yılda iki kere olağan

olarak toplanır.
(2) Gerekli gor̈ul̈dug̈ü̆ hallerde Başkanın çağrısı ile İstişare Komisyonu olağanüstü top-

lanabilir.
(3) İstişare Komisyonu toplantılarını Başkan yönetir.
(4) İstişare Komisyonuna Başkan, onun herhangi bir nedenle bulunamadığı durumlarda

İkinci Başkan başkanlık eder.
(5) İstişare Komisyonu toplantısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır. Ka-

rarlar toplantıya katılanların yarısının bir fazlası ile alınır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının
oyu iki oy sayılır.

(6) İstişare Komisyonu üyeleri mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmadık-
ları takdirde çekilmiş ̧sayılır. Çekilen veya çekilmiş sayılan üyelerin yerine aynı usulle yeniden
seçilir.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM
İstişare Toplantıları ile Çalışma Usul ve Esasları

Katılımcılar
MADDE 91 – (1) İstişare toplantıları Kurum tarafından gerçekleştirilir.
(2) İstişare toplantılarına hangi kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,

sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları,
araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılacağının tayinine
Kurum yetkilidir.

(3) Kurumca istişare toplantılarına katılacak temsilcilerin belirlenmesinde, Kurumun
görev alanıyla ilgili konularda teorik veya pratik çalışmaları bulunanlara öncelik tanınır.

(4) İstişare toplantıları merkezde ve illerde gerçekleştirilir.
Toplantı konuları
MADDE 92 – (1) İstişare toplantılarının konuları şunlardır:
a) İnsan hakları sorunlarını tartışmak,
b) İnsan hakları konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak,
c) İnsan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine ilişkin konularda görüş bildirmek,

tavsiyelerde bulunmak, öneriler sunmak,
ç) Ulusal Önleme Mekanizması kapsamına giren konularda bilgi ve görüş alışverişinde

bulunmak.
Çalışma esasları
MADDE 93 – (1) İstişare toplantıları Kurumun uygun gördüğü zamanlarda ve uygun

gördüğü illerde yılda en az bir kez gerçekleştirilir.
(2) İstişare toplantılarına Başkan veya bulunamadığı durumlarda İkinci Başkan Baş-

kanlık eder ve yönetir.
(3) İstişare toplantıları üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır. Kararlar toplan-

tıya katılanların yarısının bir fazlası ile alınır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sa-
yılır.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Önleme Mekanizması ile İlgili Usul ve Esaslar

Görev alanı
MADDE 94 – (1) Kurumun Ulusal Önleme Mekanizması olarak görevleri şunlardır:
a) Kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere haberli veya habersiz düzenli

ziyaretler gerçekleştirmek ve bu yerlerdeki muamele ve koşulların iyileştirilmesi amacıyla ilgili
makamlara tavsiyede bulunmak,

b) Ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve Kurulca gerekli
görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak,

c) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları kurulları
ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin ra-
porları incelemek ve değerlendirmek,

ç) Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin
görüş ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek,

d) Ulusal önleme mekanizmasıyla ilişkili başvuruları incelemek, araştırmak, karara
bağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

e) İşkence ve kötü muameleyle mücadele amacıyla bilgilendirme yapmak ve farkındalık
oluşturmak,

f) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa
sunulmak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mü-
cadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak,
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g) Düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev alanına ilişkin özel raporlar
yayımlamak,

ğ) İşkence ve kötü muamele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlen-
dirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla, ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak,

h) İşkence ve kötü muameleyle mücadele alanında faaliyet yürüten kamu kurum ve ku-
ruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak,

ı) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşme ve protokollerinin uy-
gulanmasını izlemek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme meka-
nizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil
toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı
uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak.

Dayandığı temel ilkeler
MADDE 95 – (1) Kurum, Ulusal Önleme Mekanizması kapsamında Kanunla belirlen-

miş görevlerini yerine getirirken insan hakları temelli yaklaşım çerçevesinde; bağımsızlık, ta-
rafsızlık, dürüstlük, eşitlik ve farklılıklara saygı, kanunlara ve tarafı olunan insan hakları söz-
leşme ve protokollerine uygunluk, bütüncül ve çoğulcu yaklaşım, ölçülülük, yetkinin kötüye
kullanılmaması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, mahremiyete saygı ve kişisel verilen korun-
ması, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, makul sürede, geciktirmeksizin karar
verme gibi ilkeleri esas alır.

(2) İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler, ulusal önleme mekanizması
kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, inceleme ve araştırmaların gerektirdiği yardım ve ko-
laylığı göstermek zorundadır. Bu kapsamda ulusal önleme mekanizmasının;

a) Alıkonulma yerlerinin sayısı, türü, özellikleri ve nerede bulunduğuna ilişkin bilgileri
edinebilmesini,

b) Alıkonulma yerlerinde tutulan kişilerin sayısı, yapılan muamele dâhil kişilerin alı-
konulma koşullarına ilişkin bilgileri edinebilmesini,

c) Bütün alıkonulma yerlerine ve bu yerlerin eklenti ve bölümlerine girebilmesini,
ç) Özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerle ve bilgi sağlayabileceği düşünülen ilgili

diğer kişilerle tanık bulunmaksızın doğrudan doğruya ve gerekli görüldüğünde bir çevirmen
eşliğinde şahsen özel görüşme yapabilmesini,

d) Ziyaret etmek istediği yerleri ve görüşme yapmak istediği kişileri seçebilme özgür-
lüğüne sahip olmasını,

e) Alıkonulma yerlerine, işkence, kötü muamele ve gayriinsani veya küçük düşürücü
davranış ve cezaları önlemeyi amaçlayan broşür, belge asma, Kurum tarafından hazırlanan her
türlü belgenin alıkonulanlara dağıtılmasını

sağlamakla yükümlüdürler.
Ziyaretlerin amaç ve kapsamı
MADDE 96 – (1) Ziyaretler, işkence ve kötü muamelenin önlenebilmesi, alıkonulma

yerlerinin koşullarının ve bu yerlerde alıkonulan kişilere yönelik muamelenin iyileştirilmesi
amacıyla gerçekleştirilecek haberli/habersiz ve düzenli/düzensiz bütün ziyaretleri kapsar. Bu
kapsamda, gerçekleştirilecek ziyaretler;

a) Alıkonulma yerlerindeki mevcut koşulları ve alıkonulan kişilere yönelik muameleyi
gözlemleme ve değerlendirmede bulunmayı,

b) Daha önce ziyarette bulunulmuş alıkonulma yerlerinde, ziyaret sonrası gelişmeleri
görmek ve kendisiyle görüşülmüş kişilere ziyaret sonrasında işkence ve kötü muamelede bu-
lunulup bulunulmadığını tespit amaçlı takip ziyaretlerini,

c) İşkence ve kötü muameleye ilişkin iddia ve başvuruları incelemek üzere gerçekleş-
tirilecek haberli/habersiz ve düzenli/düzensiz bütün ziyaretleri,

kapsar.
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(2) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol gereğince haberli/habersiz ve dü-
zenli/düzensiz bütün ziyaretlerin gerçekleştirilmesi esastır.

(3) Haberli/habersiz ziyaretlerin hangi sıklıkla gerçekleştirileceği Başkanın teklifi üze-
rine, Kurul tarafından yıllık olarak karara bağlanır.

(4) Haberli ziyaretler, ziyarette bulunulacak alıkonulma yerine kısa süre öncesinden
resmi yazı ile bildirilir. Resmi yazıda;

a) Ziyaret heyetinde yer alacak görevlilerin ad ve unvanları,
b) Ziyaret tarihi ve saati,
c) Daha önceden istenecek bilgi ve belgeler,
ç) Kurum ve ulusal önleme mekanizmasının görev ve yetkilerine ilişkin bilgiler,
yer alır.
Ziyaret heyetinin oluşturulması
MADDE 97 – (1) 96 ncı madde kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretler insan hakları

ve eşitlik uzmanları, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcıları ve Başkan tarafından görev-
lendirilen diğer Kurum personelinden oluşan heyetler tarafından yerine getirilir.

(2) Ziyaretler, Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin başkanlığında, ilgili kurum
ve kuruluşların temsilcilerinin ve diğer kişilerin katılımıyla oluşturulacak heyetler aracılığıyla
da gerçekleştirilebilir. Ziyaret edilecek alıkonulma yerinin niteliğine göre heyette Kurum per-
soneli dışında, il ve ilçe insan hakları kurul üyeleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların tem-
silcilerinin görevlendirilmesi de mümkündür.

(3) Heyette görev alacak kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri kendi kurum ve kuru-
luşlarınca, diğer kişiler ise Başkan tarafından belirlenir.

(4) Gerekli görülmesi halinde heyette mütercim-tercüman görevlendirilebilir.
(5) Heyette yer alacak görevlilerde, alıkonulma yerinin özellikleri de gözetilerek gerekli

mesleki yeterlilik ve bilgi aranır.
Ziyaretin planlanması
MADDE 98 – (1) Ziyaretin planlaması, ziyareti gerçekleştirecek heyetin başkanı tara-

fından koordine edilir. Bu çerçevede planlama;
a) İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak resmi yazışmaları,
b) Ziyaretin gerçekleştirileceği alıkonulma yeri yönetiminden ve diğer kurum ve kuru-

luşlardan talep edilecek bilgi ve belgelerin belirlenmesi,
c) Heyette yer alacak görevliler arasındaki görev dağılımının yapılması,
ç) Alıkonulma yeri ve ilgili mevzuat konusunda ön bilgi toplanması,
d) Gerekli görülmesi halinde sivil toplum kuruluşları ve ilgili üçüncü kişilerle görüşme

gerçekleştirilmesi,
e) Transfer ve konaklama dâhil lojistik hazırlık gibi
ön hazırlık çalışmalarını kapsar.
Ön görüşme
MADDE 99 – (1) Ziyaret, heyetin, alıkonulma yeri yönetimi ile gerçekleştirdiği kısa

ön görüşme ile başlar. Bu görüşmede; Kurum ve ulusal önleme mekanizması ile heyette yer
alan görevliler konusunda bilgi verilir ve ziyaretin amacı ve kapsamı açıklanır.

(2) Yerinde incelemeye başlamadan önce alıkonulma yeri, alıkonulanlar ve ilgili idari
ve yasal işlemler konusunda genel bilgiler alınır.

(3) Önceden haber verilmiş bir ziyaret gerçekleştiriliyorsa, daha önce hazırlanması is-
tenen bilgi ve belgeler talep edilir.

Yerinde inceleme
MADDE 100 – (1) Yerinde inceleme, ön görüşmeyi müteakip, alıkonulma yerinin in-

celenmesini, alıkonulanlarla ve alıkonulma yerinde görev yapan personelle yapılacak görüş-
meleri, alıkonulma yeri ve alıkonulanlar hakkında olanlar başta olmak üzere ziyaretle ilgili
tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi ve teminini kapsar.
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(2) Planlama sürecindeki karara bağlı olarak veya durumun gerektirmesi halinde heyetin
yerinde incelemeyi birkaç gruba bölünerek gerçekleştirmesi mümkündür.

(3) Yerinde inceleme;
a) Hiçbir kısıtlama olmaksızın alıkonulma yeri, alıkonulan kişilerin sayısı, alıkonulma

koşulları ile alıkonulan kişilere yönelik muamele ve işlemlerle ilgili bilgi, belge, basılı ve görsel
kayıtların incelenmesi ve temini,

b) Alıkonulma yeri, bu yerin tüm eklenti ve bölümleriyle alıkonulanların naklinde kul-
lanılan araçların incelenmesi,

c) Alıkonulan kişilerle, başka herhangi bir kişi olmaksızın veya gerekli olması halinde
tercüman eşliğinde görüşme gerçekleştirilmesi,

ç) Durumun gerektirmesi halinde alıkonulma personeli ile görüşme,
gibi hususları kapsar.
(4) Heyet, inceleme ve görüşmelerde ulusal önleme mekanizmasında, farklı alıkonulma

yerlerinin özelliklerine göre önceden hazırlanmış kılavuzlardan yararlanabilir.
(5) İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler, ulusal önleme mekanizması he-

yeti tarafından gerçekleştirilen ziyaretler esnasında, inceleme ve araştırmaların gerektirdiği
yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır. Bu kapsamda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile görevliler;

a) Alıkonulma yerinin türü, niteliği ve diğer özelliklerine ilişkin bilgileri temin etme-
sini,

b) Alıkonulma yerlerinde tutulan kişilerin sayısı ve alıkonulma koşullarına ilişkin bil-
gileri edinebilmesini,

c) Bütün alıkonulma yerlerine ve bu yerlerin eklenti ve bölümlerine girilebilmesini,
ç) Özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerle ve bilgi sağlayabileceği düşünülen ilgili

diğer kişilerle, yanında başka bir kişi olmaksızın, şahsen ve gerekli görüldüğünde bir tercüman
eşliğinde özel görüşme yapabilmesini,

d) Ziyaret etmek istediği yerleri ve görüşme yapmak istediği kişileri seçebilmesini,
e) Alıkonulma yerlerine, işkence, kötü muamele ve gayriinsani veya küçük düşürücü

davranış ve cezaları önlemeyi amaçlayan broşür, belge asma, Kurum tarafından hazırlanan her
türlü belgenin alıkonulanlara dağıtılmasını

sağlamakla yükümlüdürler.
(6) İlgili kurum ve kuruluşlar, beşinci fıkrada sayılan kolaylıkları Önleme Alt Komite-

sine de sunmakla yükümlüdürler.
(7) Bir alıkonulma yerine yapılacak ziyarete karşı itiraz sadece, böyle bir ziyaretin ger-

çekleştirilmesini geçici olarak engelleyecek olan ve ziyaret edilecek yerde ulusal savunma, ka-
mu emniyeti, doğal afet ya da düzenin ciddi biçimde bozulması gerekçelerine dayanan acil ve
zorunlu sebepler ileri sürülerek yapılabilir. Olağanüstü halin varlığı yapılacak ziyaret bakımın-
dan bir itiraz olarak öne sürülemez.

(8) Ziyaretle ilgili olarak ulusal önleme mekanizmasına ve ziyareti gerçekleştiren heyete
bilgi ve belge sağlayan kişilere herhangi bir yaptırım uygulanamaz.

(9) Ulusal önleme mekanizması kapsamında, kişilerin özgürlüklerinden yoksun bıra-
kıldığı yerlere yapılan ziyaretler esnasında edinilen kişisel bilgi ve belgeler ilgili kişinin açık
rızası bulunmadıkça paylaşılamaz ve yayımlanamaz.

Geri bildirim
MADDE 101 – (1) Heyet, yerinde inceleme ve görüşmeleri tamamladıktan sonra alı-

konulma yeri yönetimiyle tekrar bir araya gelerek ilk izlenimleriyle tespit ve önerilerini sunar,
raporlama ve izleme süreci konusunda yönetimi bilgilendirir.

(2) Yerinde inceleme esnasında konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık
yasağı ihlallerinin tespiti halinde, Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu ih-
lallerin de ivedilikle giderilmesi ile gerekli önlemlerin alınması istenir.
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Raporlama ve izleme süreci
MADDE 102 – (1) Ziyarete ilişkin rapor, ziyaretin tamamlanmasından itibaren en geç

iki ay içinde hazırlanarak kurula sunulur.
(2) Rapor, heyet başkanı koordinatörlüğünde, heyette yer alan görevliler tarafından ha-

zırlanır. Heyette başka kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin bulunması durumunda raporda bu
kurum ve kuruluşların tespit ve önerileri için ayrı bir bölüme yer verilmesi mümkündür.

(3) Raporun hazırlanması sürecinde, gerekli görülmesi halinde başta alıkonulma yeri
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan, gerekçesini belirtmek suretiyle bilgi ve belge is-
tenmesi mümkündür. Bu talebin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yerine getiril-
mesi zorunludur.

(4) Ziyarete ilişkin raporda yer alan kişisel verilerin korunması esastır. İlgili kişilerin
açık rızası bulunmadıkça kişisel hiçbir bilgi ve veri yayımlanamaz.

(5) Rapor, kurula sunulmasından itibaren en geç bir ay içinde değerlendirilerek karara
bağlanır. Raporun düzeltilmesinin istenmesi halinde on beş güne kadar ek süre verilebilir.

(6) Onaylanan raporlar bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek res-
mi internet sitesinde veya başka surette yayımlanabilir.

(7) Gerçekleştirilen ziyaretlerin ve raporlarda yer alan tavsiyelerin izlenmesi Başkanlık
tarafından yerine getirilir. İzleme;

a) Ziyaret edilen alıkonulma yerine haberli veya habersiz ziyaret,
b) Resmi yazışma,
c) Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapıla-

cak görüşme ve toplantılar,
ç) Yeni bilgi ve belge talebi
gibi yöntemlerle yerine getirilir.
(8) İzleme sürecinde konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlal-

lerinin tespiti halinde, Kurul suç duyurusunda bulunur.
Başvuru üzerine yapılacak ziyaretler
MADDE 103 – (1) Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla işkence ve kötü muamele id-

diası içeren başvurular ziyaret konusu yapılabilir.
(2) Başvuru üzerine yapılacak ziyaretlerde Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Hakkında ziyaret kararı alınmayan başvuruların incelemesinde Yönetmeliğin baş-

vuru usul ve esaslarına ilişkin maddeleri uygulanır.
(4) Hakkında ziyaret kararı alınmayan başvuruların dosya üzerinde incelemesinde ciddi

hak ihlaline ilişkin emarelerin tespiti halinde, başvurunun ziyaret edilme kararı için yeniden
Kurula sunulması mümkündür.

Diğer önleyici çalışmalar
MADDE 104 – (1) Kurum, Ulusal Önleme Mekanizması kapsamında işkence ve kötü

muamelenin önlenmesi amacıyla, ziyaretler dışında aşağıdaki çalışmaları yürütür:
a) Kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda

duyarlılığı geliştirmek.
b) Özgürlüğünden yoksun bırakılanlar, alıkonulma yerlerinde görevli personel ve bu

alanda çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları
yürütmek.

c) Konuyla ilgili basılı ve görsel materyaller üreterek, ilgili yerlere dağıtımını sağlamak.
ç) İlgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin görüş ve öne-

rilerini ilgili mercilere bildirmek.
d) Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde gö-

rev alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak.
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e) Uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası ve ulusal
kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak.

f) Kurul tarafından belirlenmiş benzeri çalışmaları yürütmek.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi, Eğiticilerin Nitelikleri,

Çalışma Usul ve Esasları ile Eğiticilerin Ücreti

Eğitimin amacı
MADDE 105 – (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi, insan onurunu temel

alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının gü-
vence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın ön-
lenmesi amacıyla insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticilerinden alınan, insan haklarının
korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadelenin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, ay-
rımcılıkla mücadele için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade
eder.

Eğitim konuları
MADDE 106 – (1) Eğitim, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitiminden oluşur

ve aşağıdaki konuları kapsar:
a) İnsan hakları kavramı ve benzer kavramlar.
b) İnsan haklarının nitelikleri.
c) İnsan haklarının sınıflandırılması.
ç) İnsan haklarının tarihi gelişimi.
d) İnsan haklarının ulusal, bölgesel ve uluslararası kaynakları.
e) İnsan haklarının düzenlenmesi ve sınırlanması.
f) İnsan haklarının Birleşmiş Milletler sisteminde korunması usulleri.
g) Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşlarında insan haklarının korunması.
ğ) İnsan haklarının, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere ve diğer böl-

gesel düzeyde korunması usulleri.
h) İnsan haklarının Türk Hukukunda korunması.
ı) Din ve insan hakları.
i) Anayasada düzenlenen temel hak ve hürriyetler.
(2) Ayrımcılıkla mücadele eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
a) Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı kavramları.
b) Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ile ilgili temel kavramlar.
c) Ayrımcılık yasağının etkili hale getirilmesine ilişkin hukuki araçlar.
ç) Ayrımcılık yasağının uluslararası hukuktaki kaynakları ve denetim usulleri.
d) Ayrımcılık yasağının Türk Hukukundaki kaynakları ve denetim usulleri.
e) Ayrımcılık yasağı ve devletlerin yükümlülükleri.
f) Ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin savunu faaliyetlerinde izleme ve belgeleme.
(3) İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun yapısı, işleyişi, görev ve yetkileri:
a) Başvuru usulü.
b) İncelenebilir/incelenemez başvurular.
c) Başvuru formu, vatandaşa gönderilecek yazışma, idarelere gönderilecek yazı örnek-

leri, idarelerden bilgi isteme, hukuki yükümlülüklerin hatırlatılması, başvuru inceleme prose-
dürleri.

ç) Karar türleri.
Eğitimin verileceği yer ve süresi
MADDE 107 – (1) Eğitim verilecek yerler Kurum tarafından belirlenir. İnsan hakları

ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi, asgari 40 saattir.
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Belge verilmesi
MADDE 108 – (1) Kurum tarafından, eğitimi tamamlayanlara insan hakları ve ayrım-

cılıkla mücadele eğitimi aldığına dair bir katılım belgesi verilir.
Eğiticiler
MADDE 109 – (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi, Kurum personeli

veya Kurul tarafından belirlenen insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticileri tarafından
verilir.

(2) Eğiticiler, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından özel bir eğitime tabi tutulur
ve eğitmen olarak yetiştirilir. Eğitmen olarak mesleki becerileri güçlendirilen bu kişiler, diğer
kurum ve kuruluşlara ve kurum personeline de eğitim verirler.

(3) Sivil toplum kuruluşları, okullar, üniversiteler, güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri,
insan haklarının korunması alanında hizmet veren özel dernekler, hakim ve savcılar ile avu-
katların da dahil olduğu Türkiye’de bulunan kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşlara eğitim
programları düzenlenir.

Eğiticilerin nitelikleri
MADDE 110 – (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticilerinde, aşağıdaki

şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından

veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
ç) İnsan hakları veya ayrımcılık yasağı alanında çalışmalarda bulunmak veya Kurumca

belirlenen kamu kurum ve kuruluşları veya insan hakları eğitimi veren sivil toplum kuruluşla-
rında çalışmış olmak.

d) Kurumun belirlediği insan hakları, ayrımcılık yasağı alanlarına göre eğiticilerde bu-
lunması gereken diğer yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) İnsan hakları hukuku veya en azından anayasa hukuku alanında doktora veya do-
çentlik unvanı alanlarda birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki şartlar aranmaz.

(3) Eğiticiler Kurum tarafından özel bir eğitime tabi tutulur ve sertifikalandırılır.
Eğiticilerin çalışma usul ve esasları
MADDE 111 – (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticilerinin eğitim mater-

yalleri ve modülü Kurul tarafından belirlenir.
(2) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimiyle ilgili ulusal, bölgesel ve yerel ih-

tiyaçlar Kurum tarafından belirlenir.
(3) Ulusal, bölgesel ve yerel insan hakları ve ayrımcılık eğitimi ihtiyaçları değerlen-

dirdikten sonra, eğitime tabi tutulacak hedef gruplar ve insan hakları ve ayrımcılık eğitimiyle
ilgili yerler Kurum tarafından belirlenir.

(4) Toplumdaki rolleri ya da konumları itibariyle daha geniş bir kitleyi ya da grupları
etkileyebilecek insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticilerine insan hakları ve ayrımcılıkla
mücadele eğitimi verilir.

(5) Eğitim alan insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticilerinin de devlet memur-
ları, cezaevi personeli, din görevlileri, gençler ve öğrenciler, STK temsilcileri ve benzeri diğer
kişilerin içinden rolleri ya da konumları itibariyle daha geniş bir kitleyi ya da grupları etkile-
yebilecek kişilere insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi vermeleri sağlanır.

(6) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi alan devlet memurları, cezaevi per-
soneli, din görevlileri, gençler ve öğrenciler, STK temsilcileri ve benzeri diğer kişilerin tem-
silcilerinin de toplumun diğer kesimlerine insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi ver-
meleri sağlanır.
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Eğitim programlarında takip edilecek metodoloji
MADDE 112 – (1) Eğitimler başlamadan önce içerik Kurum tarafından gözden geçi-

rilip; eğiticilerin görüşlerine göre eğitim konularında değişiklik yapılabilir ve programa ekle-
nebilir.

(2) Eğitim seanslarında, eğitimin her bir konusuna ilişkin genel bir giriş yapıldıktan
sonra İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda eğitim konusu ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında
katılımcılara bilgi verilir. İlgili alanda karşılaşılan problemlere ve çözüm yollarına da eğitim-
lerde değinilir.

(3) Her bir eğitim programında Kurumun belirli bir birimi (İnsan Haklarının Korunması
ve Geliştirilmesi Hizmet Birimi, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Hizmet Birimi, Ulusal Ön-
leme Mekanizması Hizmet Birimi) ve ilgili mevzuat/düzenlemeler incelenir.

(4) Eğiticiler, katılımcıların konuyu daha iyi anlayabilmesi için teorik bilgiyi destekle-
yen uygulama örneklerinden de yararlanır.

(5) Her eğitimin sonunda, eğitim konularının ayrı ayrı özetlendiği ve sonuçların yer al-
dığı bir oturum yapılır. Aynı zamanda eğiticiler, eğitimin sonuçlarının da içerisinde bulunduğu
bir rapor yazarlar.

(6) Eğitimlerin değerlendirilmesi, katılımcıların isimlerini yazmadan dolduracağı “Eği-
tim formları” aracılığıyla yapılır.

Eğiticilerin görevlendirilmesi
MADDE 113 – (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticileri, Başkan ya da

Kurul tarafından, ücreti Kurum bütçesinden ödenmek üzere görevlendirilir.
Eğiticilere verilecek ücret
MADDE 114 – (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitiminde görevlendirilecek

eğiticilerden; öğretim elemanlarına unvanları itibarıyla 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yük-
seköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre, diğerlerine ise aynı maddeye göre
okutmanlar için belirlenen tutarda, fiilen yerine getirdikleri ders saati başına ücret verilir. Bu
fıkra kapsamında, bir eğiticiye ayda 20 ve yılda 100 saatten fazla ders için ücret ödenmez.

(2) Başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen
öğretim elemanlarına ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ödenir.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yıllık rapor
MADDE 115 – (1) Kurum, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve

kötü muameleyle mücadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında, Cumhurbaşkanlığına, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa sunulmak üzere, işkence ve kötü
muameleyle mücadele alanında yürüttüğü çalışmaları ve önerileri kapsayan yıllık raporlar ha-
zırlar.

(2) Bir önceki yıla ait hazırlanan raporlar, takip eden yılın Ocak ayının son gününe
kadar Kurula sunulur. Kurul, bu raporu iki ay içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de
içerecek şekilde karara bağlar.

(3) Kurul tarafından onaylanan rapor birinci fıkrada belirtilen makamlara iletilerek, res-
mi internet sitesinde veya başka surette yayımlanabilir.

Yürürlük
MADDE 116 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 117 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2001 tarihli ve 24585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve
Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE ANNE, ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜNÜN
YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Ensti-

tüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün yapılanması,

faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Ens-

titüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,
d) Başkanlık (TÜSEB): Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
e) Enstitü (TAÇESE): Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünü,
f) Enstitü Başkanı: Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Başkanını,
g) Kanun: 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ku-

rulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Görev ve Yetkileri

Enstitünün görev ve yetkileri
MADDE 4 – (1) Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün görev ve yetkileri

aşağıdaki gibidir:
a) Anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi, önlen-

mesi, teşhis ve tedavilerine yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, kullanılması ve bunlardan
yararlanılmasını sağlamak; bu maksatla özel, vakıf veya kamu sektöründe ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği ve ortaklıklar yapmak; bu alanlardaki girişimciliği desteklemek.

b) Her yıl anne, çocuk ve ergen sağlığı konusunda, istatistiklerle belirlenmiş öncelikli
ülke sorunları ile ilgili, kalkınma planı hedeflerini ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun
belirlediği öncelikleri de dikkate alarak, ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını
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karşılamak üzere özendirilecek çalışma alanlarını ilan etmek. Araştırma projeleri için çağrıda
bulunmak, mali ya da bilimsel destek sağlamak, bunları koordine etmek, teşvik etmek, izlemek
ve bu amaçla program ve projeler geliştirmek; proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri et-
kinlikleri düzenlemek; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve ön
ödemede bulunmak.

c) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını
koruyacak ve geliştirecek şekilde TAÇESE görev alanındaki ulusal ve uluslararası patentleri
takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek. Fikrî haklar, lisans
ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri mülkiyet ve lisans haklarının satın alın-
masını, satılmasını ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağlanması konusunda Başkana teklifte
bulunmak.

ç) Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve te-
daviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimini, tanıtımını, kullanılmasını ve bunlardan yarar-
lanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen
çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek.

d) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk
tüzel kişilerine ait sağlık kurumları, araştırma hastaneleri, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve la-
boratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kay-
nağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine ait
kaynakları kullandırmak.

e) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde görev alanında araş-
tırmacılara bilimsel ortam temin etmek.

f) Görev alanında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları,
Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

g) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği
projelere başvurmak.

ğ) Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları, özel sektör ve uzmanlık der-
nekleri ile iş birliği içerisinde anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili sağlık hizmetlerinde ve
eğitimlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde Türkiye Sağlık Hizmetleri
Kalite ve Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği
yapmak.

h) Enstitü ilgi alanlarındaki bilim ve teknolojik gelişmelerin uygulamaya aktarılması
ve Ar-Ge’nin özendirilmesi maksadıyla seminer, sempozyum, kolokyum, kurs, konferans ve
benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenlemek
ve uygulamak.

ı) Anne, çocuk ve ergen sağlığı alanlarında çalışan uluslararası kuruluşlarla ortak ça-
lışmalar ve projeler geliştirmek. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili yayınlarını takip et-
mek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar
yapmak.

i) Savaş, doğal afet gibi kriz durumlarında kullanılmak üzere; anne, çocuk ve ergen
sağlığı ile ilgili alanlarda ulusal gerçeklerimize uygun, maliyet etkin, uygulanabilir projeler
geliştirmek.

j) Türkiye’de anne ve bebek ölüm ile sezeryan oranlarını azaltmaya yönelik projeleri
desteklemek.

k) Antenatal, yenidoğan, evlilik öncesi ulusal tarama programlarının güncellenmesi ko-
nusunda, dünyadaki iyi klinik uygulama örnekleri doğrultusunda bilimsel görüş belirtmek, bu
konuda ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak.

l) Enstitü ilgi alanındaki mevzuatların taramasını yaparak uluslararası iyi uygulama ör-
nekleri doğrultusunda güncel önerilerde bulunmak.

m) Enstitü ilgi alanındaki konularda e-devlet sistemleri üzerinden kurumlar arası ko-
ordinasyonu artırıcı projeleri geliştirmek.
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n) Ulusal nüfus politikaları belirlenme sürecinde anne ve çocuk sağlığını koruyabilmek
için uygulanması gereken tedbirlerin yurt dışı iyi uygulama örneklerini incelemek. Bu konuda
kurumlar arası işbirliğini artırıcı projeler geliştirmek.

o) Anne, çocuk ve ergen hastalıklarında yeni gelişen erken teşhis ve tedavi yöntemleri
konusunda akademik bilinci artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Enstitü Yapılanması ve Birimler

Enstitü yapılanması
MADDE 5 – (1) Enstitü; Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve bu Yönetmelikte be-

lirtilen diğer birimlerden oluşur.
(2) Enstitü Başkanının, en az doçentlik derecesine sahip olması, İngilizce, Almanca ya

da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi, en az on yıl anne, çocuk ve ergen
sağlığı ile ilgili alanlarda kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve anne, çocuk ve ergen
sağlığı ile ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalarının
olması şartı aranır.

(3) Enstitü Başkanı, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi
biten Enstitü Başkanı iki dönem daha aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Enstitü Başkanı, gerektiğinde görevlendirilmelerindeki usulle görev süresi dolmadan
görevden alınabilir.

Enstitü başkanının görevleri
MADDE 6 – (1) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:
a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek.
b) Enstitü Bilim Kurullarına başkanlık yapmak.
c) Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Bilim Kurullarınca kabul edilen bir

milyon Türk lirasının altındaki Ar-Ge proje tekliflerini hazırlayarak Başkanın onayına sunmak,
bir milyon Türk lirasının üzerindeki Ar-Ge proje tekliflerini ise TÜSEB Yönetim Kuruluna
sunmak ve Başkan tarafından uygun görülen Ar-Ge projelerini yürütmek.

ç) Enstitünün görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olması ve
Enstitünün bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi hususlarında Başkana teklifte bulunmak.

d) Oluşturulacak Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Bilim Kurulları üye-
lerinin belirlenmesinde Başkana teklifte bulunmak.

e) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından verilen gö-
revleri yürütmek.

Bilim kurullarının oluşumu, çalışma usulü ve görevleri
MADDE 7 – (1) Bilim Kurulları, 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları
Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde oluşturulur ve çalışır.

(2) Bilim Kurulu, Enstitünün bilim politikası, hedefleri, çalışma usul ve esaslarının be-
lirlenmesi ile araştırma stratejilerinin hazırlanması hususlarında tavsiyede bulunmak üzere
oluşturulur.

(3) Bilim Kurulu, Enstitü Başkanının başkanlığında en az 6 en fazla 10 üyeden oluşur.
Üyeler, Enstitü ilgi alanlarında en az doktora derecesine sahip, eser, araştırma, buluş veya ça-
lışmalarıyla temayüz etmiş veya bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile
kurmuş ve/veya yönetmiş olan kişiler arasından, Enstitü Başkanının teklifi ile Başkan tarafından
iki yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye, aynı usulle tekrar seçilebilir.

(4) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe
kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye gö-
revlendirilir.

(5) Kurul toplantılarına, kurul başkanı tarafından kabul edilen mazeretleri dışında her-
hangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli ol-
salar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların üyeliği
kendiliğinden düşer.
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(6) Bilim Kurulunun gündemi kurul başkanı tarafından belirlenir. Ancak Bilim Kuru-
lunun her bir üyesi gündeme alınmasını istediği hususları kurul başkanına yazılı olarak bildi-
rebilir.

(7) Bilim Kurulu, kurul başkanının daveti üzerine yılda en az dört defa üye tam sayısının
üçte iki çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.
Oylamada eşitlik halinde kurul başkanının oyuna üstünlük tanınır. Bilim kurulu kararları tavsiye
kararı niteliğindedir.

(8) Bilim Kurulu toplantılarına gündemdeki konulara göre, oy kullanmamak kaydıyla,
kurul başkanı tarafından görüşlerine başvurulmak amacıyla alanında uzman, yerli ve yabancı
kişiler davet edilebilir ve bu kişilere rapor hazırlattırılabilir.

(9) Bilim Kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Enstitü tarafından karşılanır
ve sekreterya işlemleri Enstitü tarafından yürütülür.

(10) Bilim Kurulu üyelerine; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluş-
turulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre huzur hakkı
ödenir.

(11) Enstitü bünyesinde; Maternal ve Perinatal Sağlık, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı,
Anne, Çocuk ve Ergen Koruyucu Hekimlik (tarama programları, beslenme, aşılama, kazalardan
korunma), Adolesan Sağlığı, (Bağımlılık ve engellilikle mücadele toplumsal cinsiyet eşitliği),
Kriz Durumlarında Kadın ve Çocuk Sağlığı konularında çalışmak üzere beş Bilim Kurulu oluş-
turulur. Bilim Kurulları bünyesinde ihtiyaca göre alt çalışma grupları oluşturulabilir. Değer-
lendirilecek konuların hangi bilim kurulu tarafından ele alınacağını, bilim alanı ile ilgisi göz
önüne alınarak, Enstitü Başkanı tarafından belirlenir.

Diğer birimler ve görevleri
MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesinde aşağıdaki birimler kurulabilir:
a) Proje ve Arge Koordinasyon Birimi.
b) Preklinik ve Klinik Araştırmalar Birimi.
c) Dokümantasyon ve Çalışma İzlem Birimi.
ç) Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Birimi.
d) Allerjik Hastalıklar Birimi.
e) Antenatal ve Yenidoğan Tarama Kitleri Geliştirme Birimi.
f) Genetik Hastalıklar ve Biyoinformatik Birimi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/42)

MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d)
ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) A sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen
ve doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan ve Ek-1’de yer alan
kalite özelliklerini taşıyan kabuklu yumurtayı,
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b) B sınıfı yumurta: Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen, A
sınıfı yumurtanın Ek-1’de yer alan kalite özelliklerini karşılamayan, doğrudan insan tüketimine
sunulmaya uygun olmayan ve işlenmek suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun
kabuklu yumurtayı,”

“d) İşletme numarası: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilgisayar destekli veri
tabanına kaydedilirken kanatlı işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen,
bir haneli yetiştirme metodu kodu, iki haneli ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından
gelen işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 15 haneden oluşan numarayı,”

“i) Yumurta: Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen ve doğru-
dan insan tüketimine sunulmaya veya işlenmek suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına
uygun olan ve kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar haricindeki kabuklu yumurtayı,”

“n) Gıda sanayi: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, yumurta ürün-
leri üretimine dair işletme onay belgesi almış sıvı yumurta ve işleme tesislerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) A sınıfı yumurtaların kalite kusurlarına dair toleranslar Ek-4’te verilmiştir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları

hususunda 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntı dü-

zeyleri hususunda, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması
ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı
fıkranın (a), (b), (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış
ve (l) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesi hususunda, 26/1/2017 tarihli ve 29960
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri
Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:”

“a) A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kolayca gö-
rülebilir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damga-
lanır. İşletme numarası damgalanırken, yetiştirme metodu kodu, il trafik kodu ve işletmeye
özgü kod arasında bulunan ve bilgisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 15 haneye
tamamlamak için kullanılan sıfırlar damgalanmayabilir. Yetiştirme metodunun tespiti hususun-
da 22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yumurtacı Tavukların Ko-
runması İle İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınır. Yetiştirme me-
todu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık do-
laşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik
için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak verilir (Örnek: Organik yetiştiricilik
için 0TR060000060000-01). A sınıfı yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi de damgalanabilir.

b) Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kümeste veya gerekli tedbirleri
almak şartıyla aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazılır. Yetiştirme metodu ko-
du, işletme ve kümes numarası yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak
satışa arz edilemez. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın etiket bilgilerinde açıklanır.
(Örnek: 0: Organik yetiştiricilik)

c) Yumurtanın üzerindeki yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numaralarının
kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların
% 20’si olarak uygulanır.”

“2) Yetiştirme metodu, işletme ve kümes numarası.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 1308/2013 sayılı Tarımsal Ürünlere İlişkin Ortak

Piyasa Düzeni Oluşturan Parlamento ve Konsey Tüzüğü ve (AT) 589/2008 sayılı Yumurtalara
İlişkin Piyasa Standartlarına Yönelik Detaylı Kuralları Belirleyen Komisyon Tüzüğü dikkate
alınarak hazırlanmıştır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce

faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 16/4/2018 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağ-
lamak zorundadır.

(2) Gıda işletmecileri, uyum sağlayıncaya kadar bu Tebliğin bu maddeyi ihdas eden
Tebliğ ile değiştirilen hükümlerine uymak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-4 eklenmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 379)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler

ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hazine Taşınmalarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü),
b) Hak sahibi: Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek amacıyla Hazine

taşınmazı kiraya verilmesi uygun görülen gerçek veya tüzel kişileri,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/12/2014 29211
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c) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerleri,

ç) İdare: İllerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdür-
lüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü,

d) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,
e) Kira sözleşmesi: Üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek ama-

cıyla Hazine taşınmazlarının kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını
kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık belirlenen sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini
yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeyi,

f) Kontrol ekibi: Bu Tebliğ kapsamında inceleme, tespit veya yıllık kontrolleri gerçek-
leştirmek üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden en az iki
teknik personel ile İdareden en az bir personelin katılımı ile oluşturulan ekibi,

g) Kullanım bedeli: İki kira sözleşmesi arasında, aynı kiracının kullanımına ilişkin tahsil
edilecek bedeli,

ğ) Süs bitkileri:  Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik,
fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen, çoğaltılan  veya büyütülen iç mekan süs bitkileri,
dış mekan süs bitkileri, soğanlı yumrulu süs bitkileri veya kesme çiçek üretimine yönelik bitki
türlerini,

h) Tarım İdaresi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerini,
ı) Tıbbi ve aromatik bitkiler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen ba-

harat, ilaç, kozmetik, gıda katkıları, boya, aroma verici vb. amaçla kullanılmak üzere yetiştiri-
ciliği yapılan ve bu Tebliğ ekinde (Ek-1) belirtilen bitki türlerini,

i) Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kiraya Verme İşlemleri

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Hazine taşınmazları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belir-

lenen ve bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi
yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilir. İhtiyaç halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının görüşleri doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkiler grubu içerisinde yer alan bitki
türlerinde değişikliğe gidilebilir.

(2) Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer al-
mayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri bu Tebliğ kapsamında değer-
lendirmeye alınmaz.

(3) Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş
yıla kadar kiraya verilebilir. Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin
uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz, yükümlülüklerini yerine ge-
tiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.

(4) İlk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.
(5) Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bit-

kiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar, Ha-
zine taşınmazı kiraya verilebilir.

Kiraya verilemeyecek taşınmazlar
MADDE 5 – (1) Hazine taşınmazlarından;
a) Kamu hizmetlerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılan taşınmazlar,
b) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerler,
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap-

samında olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiraya
verilmesi uygun görülmeyenler,

ç) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca millî park, tabiat parkı,
tabiat anıtı ve tabiat koruma alanları içinde kalan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsisi
gerekenler,

d) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
Tarım Reformu Kanunu kapsamında olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiraya
verilmesi uygun görülmeyenler,

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                               24 Kasım 2017 – Sayı : 30250



e) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Ka-
nunu kapsamında olan ve kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,

f) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalanlar,
g) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası

kapsamında kalanlar,
ğ) Özel çevre koruma bölgelerinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşın-

mazlar,
h) Özel kanunları gereğince hak sahiplerine devri gereken ve devrine yönelik işlemleri

devam edenler (6292, 4071, 4072 ve mülga 4070 sayılı Kanunlar gibi),
ı) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alanlar,
i) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi uyarınca

Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm
merkezleri sınırları içerisinde kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiralanması uygun gö-
rülmeyen yerler,

j) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki ruhsatlı sahalarda Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü/İl Özel İdaresi/Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca ve
ruhsat sahibince muvafakat verilmeyen alanlar,

k) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanun kapsamında kalanlar,

l) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu vb. Kanunlar gereğince ön lisans/lisans veya ruhsat verilenler alanlar,

m) 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ka-
nunu kapsamında ruhsatlandırılan yerler,

n) Genel bütçe kapsamındaki kamu İdarelerinin gelecekteki ihtiyaçları için gerekli ol-
duğu anlaşılanlar (rezerv taşınmaz),

o) Teferruğ yolu ile edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olanlar,
ö) Kamulaştırma yolu ile edinilen, amacında kullanılmadığı için boş kalan ve 4/11/1983

tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış
olanlar,

p) Özel kanunlar gereğince, özel amaçlarla tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına devri
veya kullanımlarına verilmesi gerekenler,

üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiralama ya-
pılmaz.

Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen

veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine İdarece belirlenir.
(2) İdarece belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya veril-

mesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle
30 gün süreyle ilan edilir.

(3) İlan edilen taşınmazlar ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile
ziraat odalarına da bildirilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bu-
lunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulur.

(4) İlan edilen taşınmazlara ilişkin bilgiler, ilanın başladığı tarihten itibaren beş gün
içerisinde Tarım İdaresine ayrıca gönderilir.

Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bit-

kiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ek-2’ye uygun olarak dol-
durdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur. Başvuru
süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.

(2) İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, her bir taşınmaz için oluşturulan
dosyalar halinde, teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek
üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine
gönderilir.
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(3) Tarım İdaresi başvuruları aşağıdaki şekilde değerlendirir:
a) İlan edilen Hazine taşınmazı için sadece bir başvurunun olması durumunda, Ek-3’te

belirtilen kriterlere göre teknik uygunluk değerlendirmesi yapılarak başvuranın hak sahibi olup
olmadığı belirlenir.

b) İlan edilen Hazine taşınmazı için birden fazla başvurunun olması durumunda, Ek-3’te
belirtilen kriterlere uygun olan başvurular için Ek-4’de belirtilen kriterlere göre öncelik sıra-
laması açısından değerlendirme yapılarak hak sahibi belirlenir. Yapılan bu değerlendirmede
puanların eşitliği halinde, Ek-4’de yer alan kriterlerden başvuru sahibine ilişkin birinci bölüm
puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-4’de yer alan diğer bölüm-
lerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur ve Ek-5’e uygun
bir şekilde başvuru sıralama listesi oluşturulur.

(4) Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye
bildirir.

Kira işlemleri
MADDE 8 – (1) Taşınmaz, hak sahibine Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının

(g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edilir ve kira sözleşmesi düzenlenir.
(2) İlk yıl kira bedelinin dörtte biri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit
taksitle; müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.
Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde
olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.

(3) Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde  müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye
İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

(4) Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

(5) Kiraya verme işlemlerinde, Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi ve Kira
Sözleşmesi düzenlenir. Ancak, düzenlenecek Kira Şartnamesine ve Sözleşmesine bu Tebliğ
ekinde yer alan (Ek-6) Özel Şartlar ayrıca eklenir.

(6) Kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.
(7) Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde

bulunulan taşınmazların, eski kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre içindeki kullanımı
için, yeni sözleşmede öngörülen bedel üzerinden kullanım bedeli tahsil edilir.

(8) Kira sözleşmesi feshedilen veya yeniden kiralama talebinde bulunulmayan taşın-
mazların tahliyeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımlar nedeniyle ecrimisil
tespit ve takdir edilir.

Taşınmazın teslimi
MADDE 9 – (1) Kiraya verilecek taşınmaz, İdarece sözleşme tarihinden itibaren onbeş

gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim edi-
lecek tutanakla kiracısına teslim edilir.

(2) Teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir,
bir nüshası Tarım İdaresine gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

(3) Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak
zorundadır.

(4) Teslim edilen taşınmazın üzerinde kiracı tarafından kiralama amacına, başvuruda
belirtilen şartlara ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunulması esastır.

Münavebe ve ara tarım
MADDE 10 – (1) Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin, başvuruda belirtilen tıbbi

ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir.
(2) Kiracı tarafından talep edilmesi ve bu talebin Tarım İdaresince uygun görülmesi ha-

linde;
a) Münavebe ihtiyacı nedeniyle, kiralama süresince başvuruda belirtilen aynı grup içe-

risinde yer alan farklı bitkilerin yetiştiriciliği yapılabilir.
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b) Üretim planlaması ya da zirai karantina gereğince teknik bir zorunluluk olması du-
rumunda Hazine taşınmazının bir kısmı nadasa bırakılabilir.

c) Ayrı bir sözleşme düzenlenmeksizin ve bedel alınmaksızın sadece yeşil gübreleme
yapmak amacı ile kullanılan bitkilerle ara tarım yapılabilir.

Denetim ve geçici yapılaşma
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin kontrol ekibi ta-

rafından, başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık
olarak denetlenir.

(2) Kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen inceleme, tespit veya yıllık kontroller ra-
pora bağlanır. Bu raporda, başvuruda belirtilen faaliyetlere, kira sözleşmesinde belirtilen şart-
lara veya bu Tebliğ hükümlerine aykırılığın olup olmadığı ile bu aykırılıkların doksan günü
geçmemek üzere verilecek süre ile giderilip giderilemeyeceği belirtilir. İdarece, kontrol ekibi
raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiği kiracıya bildirilir. Verilen süre
içerisinde, aykırılıkların kiracı tarafından giderilmemesi halinde, 13 üncü maddenin ikinci fık-
rasına göre İdarece işlem tesis edilir.

(3) Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiraya verilen ta-
şınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis
inşa edilemez. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama
amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol
ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme
bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.

(4) Tarım İdaresi ve İdarece uygun görülen zamanlarda da ayrıca denetim yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmenin Devri, Fesih ve Tahliye

Sözleşmenin devri ve ortak alınması
MADDE 12 – (1) Kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz.

Ancak, tarımsal amaçlı üretici örgütleri, kooperatif veya birliklerin üye ve ortaklarında deği-
şiklik olabilir.

Fesih ve tahliye
MADDE 13 – (1) Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce

kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak
ihtiyaç duyulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi
halinde, sözleşme tazminat alınmaksızın İdarece tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı yapılacak
tebligatı takip eden üç ay içerisinde taşınmazı tahliye etmekle yükümlüdür.

(2) 11 inci madde kapsamında kontrol ekibi tarafından yapılan denetim sonucunda faa-
liyetin uygun yürütülmemesi ve kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların gideril-
memesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır.

(3) Kiracısı tarafından yeniden kiralanması talep edilmeyen taşınmazlar kira süresinin
bitiminde herhangi bir tebligata gerek kalmadan derhâl tahliye edilir. Yeniden kiralanması talep
edilen ancak kiraya verilmesi uygun görülmeyen veya sözleşmesi feshedilen taşınmazlar ya-
pılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde tahliye edilir.

(4) Kiracı tarafından rızaen tahliye edilmemesi hâlinde taşınmaz, Kanunun 75 inci mad-
desi ile Yönetmelik hükümlerine göre tahliye edilir. Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen sözleş-
melerin feshi halinde İdareden tazminat talep edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK VE BAKLAVALIK - BÖREKLĠK)  

UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık ve 

Baklavalık - Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 30.11.2017 PerĢembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 30.11.2017 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0 312) 397 33 65 - 66   Faks: (0 312) 397 33 71 - 74 

 10255/1-1 

—— • —— 

22 kVA DĠZEL JENERATÖR ALIMI VE TAM ÇALIġIR VAZĠYETTE ĠġLETME RUHSATI 

ALINARAK ĠDAREYE TESLĠM EDĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın ihtiyacı için 22 kVa Dizel Jeneratör Alımı 

ve Tam ÇalıĢır Vaziyette ĠĢletme Ruhsatı Alınarak Ġdareye Telim Edilmesi iĢi 30 KASIM 2017 

PERġEMBE günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 10244/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTARDA BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, DıĢiĢleri Bakanlığı Diplomatik ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins 

ve miktarda biliĢim malzemesi 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 ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.12.2017 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 belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

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

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10245/1-1 
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GÜVENLĠK DUVARI LĠSANS GÜNCELLEMESĠ (3 YILLIK) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 

Güvenlik Duvarı Lisans Güncellemesi (3 yıllık), KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

Checkpoint 12600 marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, marka/model, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.12.2017 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 14.30’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine ve Checkpoint 12600 marka/modeline uygunluğunun 

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

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10246/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2017 – Sayı : 30250 

 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR ÇĠZĠM PROGRAMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar Çizim Programı, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve malzeme listesinde 

belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamenin, marka/modellerin, 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, 05.12.2017 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 belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve malzeme listesinde belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10247/1-1 
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VĠDEO BRONKOSKOP SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20’nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No  : 2017/595388  

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü 

b) Adres : Gençlik Caddesi No: 12      35040 Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 42 70 - 4133 

ç) Belgegeçer  : 232 311 43 22  

d) E- posta  : bap@mail.ege.edu.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : VĠDEO BRONKOSKOP SĠSTEMĠ ALIMI ĠġĠ 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları-1 Set (4 Kalem)  

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Göğüs 

Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu (Gençlik Caddesi No: 12    35040 

Bornova/ĠZMĠR)  

b) Tarihi ve Saati : 05/12/2017 Salı günü - Saat: 10:00  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve 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, 

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. 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model… cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 

(TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.  

4.3.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan istekli, Ġthalatçı veya bayii olarak 

TITUBB’a kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.  

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları teklif 

mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli oldukları ise 

teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 

isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı belgesini 

sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12 Bornova/ĠZMĠR adresinde görülebilir ve 100,00 TL 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 10180/1-1 
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ÇĠĞLĠ-MENEMEN ĠSTASYONLARI ARASI YOL YENĠLEMEDE KULLANILMAK 

ÜZERE 50.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS  

SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/585008 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/ 

ĠZMĠR 

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

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

d) Ġnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin  

     Adı ve Miktarı : Çiğli-Menemen Ġstasyonları Arası Yol Yenilemede 

Kullanılmak Üzere 50.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 

Beton Travers Satın Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 05/12/2017 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

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

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00- TL. bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10062/1-1 

—— • —— 

MUHTELĠF LAMA, I - U PROFĠL SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/598219 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 8 kalem muhtelif lama, I - U Profil, vagon imalatında 

kullanılmak üzere satın alınacaktır. 
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3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/12/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

07/12/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10157/1-1 

————— 

VAGON MUHTELĠF DÖVME MALZEMELERĠ ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/598579 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 11 kalem Vagon Muhtelif Dövme Malzemeleri, teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08/12/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

08/12/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10158/1-1 
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YÜZDÜRME SUYU PULP TUTUCU MAKĠNASI ARA TAKVĠYE ELEMANLARI 

KESĠLMESĠ, MONTAJ, KAYNAK VE TALAġLI ĠMALAT ĠġLERĠ ĠLE  

YATIK KÜSPE PRESĠ KÖPRÜLERĠ VE ARKA YATAK YAġIMA  

SACI KESĠLMESĠ VE TALAġLI ĠMALAT ĠġLERĠ GÖTÜRÜ  

BEDEL TEKLĠF ALINMAK SURETĠYLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/610494 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 - Faks: 0 312 243 14 47 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ebatlarda 112 Adet Yatık Küspe Presi Köprüsü 

ve Muhtelif Ebatlarda 15 Komple Yüzdürme Suyu Pulp 

Tutucu Makinası Ara Takviye Elamanları Kesilmesi, 

Montaj, Kaynak ve TalaĢlı Ġmalat iĢleri 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Makina Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 60 (AltmıĢ) takvim 

günü içerisinde tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.12.2017 PerĢembe günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kiĢinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

Ġstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 10256/1-1 
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MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA 

BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

MUHTELĠF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ, MUHTELĠF 

ALÜMĠNYUM, MUHTELĠF YÜZER VASITA, MUHTELĠF YAĞ, MUHTELĠF 

PASLANMAZ, KOMPRESÖR, TEZGAH, JENERATÖR, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE 

PARÇALARI, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIġ 

LASTĠK, SONDAJ BORUSU, AYIKLANMASI EKONOMĠK OLMAYAN MALZEME, 

DĠZEL MOTOR, HEGZAN - ASETON - TRĠKLORETĠLEN KĠMYASAL ATIK, 

MOTORSĠKLET - BĠSĠKLET, PVC VE PLASTĠK MALZEME, PĠK, AHġAP, LASTĠK, 

ENERJĠ KABLOSU DIġ KILIFI, KONVEYOR VE RULO BANT LASTĠĞĠ, KARAVAN, 

DEMĠR ÇELĠK TALAġI, SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ, MOBĠLYA VE BÜRO MALZEMELERĠ, 

TREN DĠNAMOSU, TEKNE DÜMEN SĠMĠTLERĠ VS. MALZ. HURDALARI. 

 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

05 ARALIK 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

12 ARALIK 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

19 ARALIK 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

26 ARALIK 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır. 

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-161 

ALĠAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 

 10203/1-1 
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MUHTELĠF CĠHAZ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Cihaz 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 : 2017/605004 

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 55 – 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 : Muhtelif Cihaz Alımı 

  1. Kısım: 

  4 Adet GNSS Alıcısı 

  5 Adet DGPS 

  2. Kısım:  

  1 Adet Sezyum Buharlı Manyetometre 

  8 Adet Mobil Proton Manyetometre 

  3 Adet Sezyum Buharlı Baz Ġstasyonu Manyetometre  

  Mal Alımı,  

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

Jeofizik Etütleri Dairesi BaĢkanlığı Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 

Deniz Limanı/CPT herhangi bir Türkiye Hava Limanı 

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

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren;  

  1. Kısım: 20 (yirmi) takvim günü, 

  2. Kısım: 100 (yüz) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 04/12/2017 – 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, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

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

düzenlenen Kapasite Raporu, 

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

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

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

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

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

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

olduğunu gösteren belgeler. 
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ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 

Ġstekliler, teklif etmiĢ oldukları ürünlerle ilgili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesini (Kısımlara göre) 

teklifleri ekinde sunacaklardır. 

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

sunulması yeterlidir. 

4.3.3. 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 bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile Teknik ġartnamenin her 

bir maddesini sıra ile evet-hayır Ģeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe/Türkçe-Ġngilizce 

(Kısımlara göre) cevaplandıracaklardır. 

Ġstekliler bu bilgi ve belgeleri teklif ekleri kapsamında sunacaklardır. Sunmayan istekliler 

değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

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

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

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

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karĢılığı aynı 

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

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

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

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

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

da gönderilebilir. 

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

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

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

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

Kanunlara tabi değildir. 10233/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 
Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde yaklaĢık 15.000 ton yaĢ küspe 

paketlenmesi iĢi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 
bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt numarası  : 2017/601444 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 
c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - Ġhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Turhal ġeker Fabrikasında, tahmini 2 ay süreli 15 bin ton 

yaĢ pancar posasının, ±% 20 toleransla mobil tip, silindirik 
formda streçlenmiĢ balya silajı yapım esasına göre çalıĢan 
YaĢ Pancar Posası Paketleme Makineleri ile paketlenmesi, 
paketlenmiĢ pancar posalarının fabrika tarafından 
gösterilen depolama alanına yüklenicinin sağlayacağı 
nakliye araçları ile yaklaĢık gidiĢ - dönüĢ 1600 metre 
mesafedeki yere taĢınması, kampanya dönemi süresi 
içerisinde balyaların depolama alanından veya makineden 
direk alıcı nakliye araçlarına yine yüklenicinin sağlayacağı 
balya tutucu ataĢman takılı ön yükleyici ile yüklenmesi, 
makinelerin kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanımı, 
bakımı ve gerektiği durumlarda tamiratlarının yapılması 
iĢini kapsamaktadır. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Meydan 
Tesisleri 

c) ĠĢin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaĢık 4 (Dört) Ay 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 04/12/2017 - 14:00 
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEġ) takvim 

günüdür. 
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Diğer hususlar: 
ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 
KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 10209/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/465 Esas, 2011/958 Karar sayılı dosyasının 

zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10208/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Kürüm Kürümoğlu Eğitim Kültür Sanat Sağlık ve Yardım Vakfı, Ankara 16. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 09/03/2016 Tarih ve E: 2015/773, K: 2016/116 sayılı kararı ile Yargıtay 8. 

Hukuk Dairesinin 26/04/2017 tarih ve E: 2017/1633, K: 2017/6281 sayılı düzelterek onama 

ilamına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10248/1-1 

—— • —— 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas Sayısı: 2017/5 (DeğiĢik ĠĢler) 

Yenilikçi Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma hâli ve buna bağlı olarak hukuki 

varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E. 2017/5 (DeğiĢik ĠĢler) sayılı 

davanın 12.7.2017 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

8.6.2017 tarihli ve 51047475/1150 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin davalı Partiye tebliğ 

edilerek taleple ilgili görüĢlerini bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine karar verilmiĢ ancak 

Parti bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araĢtırmalara rağmen de Partiye 

ulaĢılamadığı anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi 

Gazete’de ilanen tebliği, 

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

Ġlan olunur. 10249/1-1 

—— • —— 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Duyuru BaĢlama tarihi : 24.11.2017 

Son BaĢvuru tarihi : 08.12.2017 

NOT:- Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluĢturulan bilimsel 

dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen baĢvurular geçersiz 

sayılacaktır. 

NOT:- Ġlan Metni Üniversitemiz Resmi sitesinde yayınlanmıĢtır. (www.sirnak.edu.tr)  

NOT:- Süresi içinde yapılmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Ziraat 

Fakültesi 

Tarla 

Bitkileri 

Tarla 

Bitkileri 
Profesör 1 1 

Tarla Bitkileri alanında doçentlik 

unvanını almıĢ olmak ve profesörlük 

Ģartlarını yerine getirmiĢ olmak. 

Tarla 

Bitkileri 

Tarla 

Bitkileri 
Doçent 1 3 

Tarla Bitkileri alanında doktora 

yapmıĢ olup, doçent unvanını almıĢ 

olmak. 
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Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Mühendislik 
ĠnĢaat 

Mühendisliği 

Mekanik Profesör 1 1 

ĠnĢaat Mühendisliği alanında 

profesörlük Ģartlarını yerini getirmiĢ 

olmak. 

Hidrolik Profesör 1 1 

ĠnĢaat Mühendisliği alanında 

profesörlük Ģartlarını yerini getirmiĢ 

olmak. 

 10241/1-1 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.) 

hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Adayların 657 Sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları ve 

baĢvurularında, dilekçe, özgeçmiĢ, onaylanmıĢ mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 

erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf Hizmet çizelgesi ve 

son ayrıldığı iĢyerinden iĢten ayrılıĢ bildirgesi, yayın listesi ile akademik çalıĢmalarını içeren 

dosya (Profesör adayları 6 dosya, Doçent adayları 4 dosya, Yardımcı Doçent adayları ise dil 

sınavında baĢarılı olmaları hailinde 4 dosya) teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen Ģartları 

taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile postayla yapılan baĢvurular 

dikkate alınmayacaktır. BaĢvuru yapan adayların koĢullarının uygun olmadığının sonradan 

anlaĢılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmıĢ olanlar ise iptal edilecektir. 

BaĢvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Fakülte/ 

MYO 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi Özel ġart 

Tıp 

Fakültesi 

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Organ Nakli Cerrahisi (Böbrek, 

Karaciğer) Konusunda deneyimi olan. 

Tıp 

Fakültesi 

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Organ Nakli Cerrahisi (Böbrek, 

Karaciğer) Konusunda deneyimi olan. 

Tıp 

Fakültesi 

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 Cerrahi Yoğun Bakım deneyimi olan. 

Tıp 

Fakültesi 

Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Rekratif Cerrahi ve Özellikle 

Prespiyopi konusunda tecrübeli olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Mikroinsizyonel vitreorenital cerrahi 

konusunda deneyim sahibi olmak. 

 10267/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ―Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuruda bulunacak adaylar, yazıĢma adreslerini içeren, baĢvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiĢ, 4 adet 

fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalıĢanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların 

Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığı’na, Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel 

Dairesi BaĢkanlığı web sayfasından eriĢebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine 

ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Bütün kadrolara baĢvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara baĢvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün 

olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekir. 
 

BÖL. ANABĠLĠM/ANASANAT DALI DOÇENT AÇIKLAMALAR 

FEN - EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Aktüerya Bölümü   

Aktüerya 1 

Kesikli zamanlı risk modelinde hasar 

oluĢumlarının homojen olmama durumu 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Biyoloji Bölümü   

Zooloji 1 
Türkiye yaban tavĢanları üzerine sistematik 

ve biyoekolojik çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

Klinik Bilimleri Bölümü   

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 1 
Kedi ve köpeklerde Anti-Müllerian Hormon 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
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BÖL. ANABĠLĠM/ANASANAT DALI DOÇENT AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESĠ 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 

Çocuk Ġmmünolojisi ve Allerjisi alanında 

Doçent olmak, kronik ürtiker üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak 

Ġç Hastalıkları 1 
Elastografi ve troid nodülleri konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü   

Göz Hastalıkları 1 
Kadınlarda obezitenin koroid kalınlığına 

etkileri konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Göğüs Cerrahisi 1 
Torakal sempatektomi ve göğüs duvarı 

tümörleri alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. 1 

DMSO ve metotreksatın otolog yağ 

greftlerinin yaĢamına etkisi, alt dudak 

kanserlerinde Fujimori Gate Flep ile ilgili 

konularda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

HUKUK FAKÜLTESĠ 

Özel Hukuk Bölümü   

Ticaret Hukuku 1 ----- 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Çocuk GeliĢimi Bölümü   

Çocuk GeliĢimi 1 

Çocuk GeliĢimi Anabilim Dalında Doçent 

unvanı almıĢ olmak ve ebeveyn-çocuk 

etkileĢimi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

HemĢirelik Bölümü   

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği 
1 

Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢireliği 

Alanında Doçent unvanı almıĢ olmak ve 

doğum eylemi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü   

Ġslam Felsefesi 1 
Mantık felsefesinde diyalektik ve klasik 

mantık üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

TOPLAM 12  

 10223/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/222663 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Keçiören 

Adresi 
Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sokak No: 1/A   Etlik 
Tel-Faks 

Tel :  (0 312) 294 20 00 

Faks: (0 312) 294 22 79 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
KATA ĠnĢaat Hafriyat ve DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi 
- 

Adresi 
Halil Rıfat PaĢa Mahallesi Güler 

Sokak No: 44 ġiĢli/ĠSTANBUL 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
528 001 5646 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. Kadıköy - 9157 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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. 

 10266/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/222663 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Keçiören 

Adresi 
Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sokak No: 1/A   Etlik 
Tel-Faks 

Tel :  (0 312) 294 20 00 

Faks: (0 312) 294 22 79 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
SMP ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi 

Limited ġirketi 
Ġlker ĠLBAZAN 

Adresi 
Ġzzetiye Mahallesi Ġzzetiye Sokak 

No: 473/1 KeĢan/EDĠRNE 

Ġzzetiye Mahallesi Ġzzetiye Sokak 

No: 473/1 KeĢan/EDĠRNE 

T.C. Kimlik No. - 131 563 212 26 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
772 063 3144 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KeĢan Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4838 - KeĢan - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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. 

 10266/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/50044 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI/ 

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
MTA Orta Anadolu II. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe KONYA/Selçuklu 

Adresi Sancak Mah. Tacmahal Cad. No: 6 Tel-Faks 0 332 255 03 05-255 03 02 

Posta Kodu 42250 E-Mail www.mta.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

GÜR-PA Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri 

Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları 

Hayvancılık Odun Kömür ĠnĢaat 

Malzemeleri Sanayi Ticaret Ġmalat 

Ġhracat Ġthalat Pazarlama Ltd. ġti. 

YUSUF KAPUSUZ 

Adresi 
NiĢantaĢı Mah. Demiryolu Cad. Nasip 

Sit. No: 40/D Selçuklu/KONYA 

NiĢantaĢı Mah. Demiryolu Cad. 

Nasip Sit. No: 40/D Selçuklu/ 

KONYA 

T.C. Kimlik No.  53725022994 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
MERAM-4460067048  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KONYA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
MERKEZ/44913  

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. 

 10243/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak 

Müdürlüğünden:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10242/1-1 
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Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/281264 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ġırnak Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe ġIRNAK/Merkez 

Adresi 
ġırnak Üniversitesi Mehmet Emin 

Acar Kampüsü 
Tel-Faks 0 486 216 82 40 - 0 486 216 82 37 

Posta Kodu 73000 E-Mail idarimaliisler@sirnak.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
TaĢaroğulları ĠnĢ. Nak. Oto. Pet. Mad. 

San. DıĢ. Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 2 

ġIRNAK/Merkez 
 

T.C. Kimlik No.  33281390010 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
826 017 1198  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ġırnak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
ġırnak - 539  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) 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. 

 10253/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/489064 - 2017/257193 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI 

A.ġ. Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
MithatpaĢa Cad. No: 14 YeniĢehir/ 

ANKARA 
Tel-Faks 0 312 458 55 00 / 0 312 458 58 00 

Posta Kodu 06100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Enigmus Teknoloji Taahhüt Anonim 

ġirketi 
Bilal ÖNAL 

Adresi 
Mustafa Kemal Mahallesi 2124. Cad. 

No: 22/12 Çankaya / ANKARA 

Birlik Mahallesi 450. Cad. B2 

Blok 57/3/1 Çankaya / ANKARA 

T.C. Kimlik No. --------- 45856201966 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Maltepe / 335 044 6899 -------- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası -------- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 239496 ------- 

Adı/Unvanı  

Millbucks Teknoloji ve ĠnĢaat 

Malzemeleri Ġthalat Ġhracat Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi 

Adresi  
Mustafa Kemal Mahallesi 2124. 

Cad. No: 22/12 Çankaya/ANKARA 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  398140 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10254/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.01.1440 

Toplantı Tarihi ve No : 02.11.2017 - 198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.11.2017 - 4177 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Tuzla Köyü’nde TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge 

Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 21.07.2017 tarih ve E.278270 sayılı yazısı 

doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 22.08.2017 tarih ve 4021 sayılı kararı ile tespit-tescil çalıĢmalarının 1. ve 3. derece 

arkeolojik olarak baĢlatılmasına, 913-914-879-876 parseller üzerine 154 kV Ayvacık Trafo 

Merkezi için imar planı yapılması talebinin ise tescil çalıĢmaları tamamlandıktan sonra 

değerlendirilmesine karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarih ve 2408 sayılı yazısı ile faaliyetleri etkilenebilecek 

kurum/kuruluĢların görüĢleri istenen, Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarih ve E.2258876 sayılı, TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge 

Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 13.09.2017 tarih ve E.343660 sayılı, Çanakkale Ġl 

Özel Ġdaresi, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’nün 26.09.2017 tarih ve E.12415 sayılı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2017 tarih ve E.192708 sayılı, 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2017 tarih ve 

E.431565 sayılı, Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarih ve 

E.8651 sayılı, Çanakkale Valiliği, Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nün 10.10.2017 tarih ve 

E.150635 sayılı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12.10.2017 tarih ve 

E.210944 sayılı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman ĠĢletme Müdürlüğü’nün 

09.10.2017 tarih ve E.2119481 sayılı yazıları ile sakınca bulunmadığı yönünde görüĢ bildirilen, 

Karakabaç Mevkii Arkeolojik YerleĢim Yeri’nin tescili ile ilgili hazırlanan uzman raporu okundu, 

ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;   

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Tuzla Köyü sınırları içerisinde yer alan Karakabaç Mevkii 

Arkeolojik YerleĢim Yeri’nin 1. derece arkeolojik ve 3. derece arkeolojik sit alanları olarak 

tesciline, hazırlanan tescil fiĢinin ve sit sınırlarını gösteren 1/5000 ölçekli haritanın uygun 

olduğuna, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alana yönelik koruma amaçlı imar planı 

hazırlanıncaya kadar geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarının ise alanda herhangi bir yapılaĢmanın 

olmadığı dikkate alınarak: ―Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, Arkeolojik 

Sitler Koruma ve Kullanma KoĢulları uyarınca belirlenen yürürlükteki 658 sayılı Ġlke Kararında 

belirtilen koĢullar doğrultusunda her türlü uygulama öncesinde Koruma Kurulunun görüĢü 

alınacaktır.‖ Ģeklinde belirlenmesine, 881-879-913-914 parsellerde 154 kV Ayvacık Trafo 

Merkezi tesisi yapılması talebinin ise 3. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan 

kısımlarındaki uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, 1. derece 

arkeolojik sit alanı ve 10 metre çevresinde ise hiçbir fiziki-inĢai müdahalenin yapılmamasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.04.2283 

Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2017 - 195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.10.2017 - 4106 ÇANAKKALE 

Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 01.02.2017 tarih ve E.903 

sayılı yazısında Bozcaada Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, KabataĢlar Mevkii’nde 189 ada 2-15-17 

parsellere kamping alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli koruma imar planı 

yapılması talebi üzerine söz konusu taĢınmazlar incelenerek Çanakkale Ġli, Bozcaada Ġlçesi, 

Cumhuriyet Mahallesi, KabataĢlar Mevkii’nde bulunan Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 29.05.2017 tarih ve 3773 sayılı kararıyla tespit-tescil çalıĢmalarının 

baĢlatılmasına ve 189 ada 2-15-17 parsellere kamping alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 

1/1000 ölçekli koruma imar planı yapılması konusunun ise tescil iĢlemlerinin tamamlanmasından 

sonra değerlendirilmesine karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 02.08.2017 tarih ve 2082 sayılı yazısı ve eki ile faaliyetleri etkilenebilecek 

kurum/kuruluĢların görüĢleri istenen, Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 

12.09.2017 tarih ve E.7795 sayılı, Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 09.08.2017 tarih ve E.1965625 sayılı,  Bozcaada Belediyesi, Fen ve Ġmar 

Servisi’nin 10.08.2017 tarih ve 1988 sayılı, TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü, Tesis 

ve Kontrol Müdürlüğü’nün 16.08.2017 tarih ve E.315266 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve E.174593 sayılı, Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2017 tarih ve E.426857 sayılı, 

Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 12.09.2017 tarih ve E.7790 sayılı, 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman ĠĢletme Müdürlüğü’nün 25.08.2017 tarih ve 

E.1815046 sayılı yazıları ile sakınca bulunmadığı yönünde görüĢ verilen, KabataĢlar Mevkii 

Arkeolojik YerleĢim Yeri’nin tescili ile ilgili hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çanakkale Ġli, Bozcaada Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, KabataĢlar Mevkii’nde bulunan 

KabataĢlar Mevkii Arkeolojik YerleĢim Yeri’nin 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, sit sınırlarının karar ekimiz 1/2000 ölçekli haritada belirttiğimiz Ģekliyle 

belirlenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, 189 ada 2-15-17 parsellere yönelik 

kamping alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli koruma imar planı yapılması 

talebinin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı’nın 20.08.2014 tarihli ve 13549 sayılı 

Olur’u ile onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planı’nda tarım alanı lejantı ile gösterimi yapılan alanlarda kalıyor olması sebebiyle, 1/2000 

ölçekli karar ekimiz haritada sınırları belirtilen 3. derece arkeolojik sit alanına yönelik Koruma 

Amaçlı Ġmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, 

Denetimi, Müelliflerine ĠliĢkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik doğrultusunda Koruma Amaçlı 

Ġmar Planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesinden sonra talebin değerlendirilebileceğine, 3. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alana yönelik koruma amaçlı imar planı 

hazırlanıncaya kadar geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarının ise alanda herhangi bir yapılaĢmanın 

olmadığı dikkate alınarak: ―Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, Arkeolojik 

Sitler Koruma ve Kullanma KoĢulları uyarınca belirlenen yürürlükteki 658 sayılı Ġlke Kararında 

belirtilen koĢullar doğrultusunda her türlü uygulama öncesinde Koruma Kurulunun görüĢü 

alınacaktır.‖ Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 17.08.2017 - 312 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.08.2017 - 7223 BURSA 

Bursa ili, Mudanya Ġlçesi, Mesudiye Mahallesi, H21A13D3D pafta, 134 ada, 156 parselde 

yapılan kaçak kazı ve kaçak kazılar sonucu açığa çıkan yapı kalıntılarının bulunduğu alanın tescil 

önerisine yönelik Bursa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.04.2017/1449- 11.04.2017/1516 

tarih/sayılı yazıları ve Kurul Müdürlüğünün 15.08.2017/4225 tarih/sayılı Müdürlük uzman raporu 

okundu, ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa ili, Mudanya Ġlçesi, Mesudiye Mahallesi, H21A13D3D pafta, 134 ada, 156 parselde 

yapılan kaçak kazı sonucu açığa çıkan yapı kalıntılarının bulunduğu alanın; 2863 sayılı yasanın 7 ve 

8. Maddeleri kapsamında, karar eki sit fiĢi ve paftasında köĢe koordinatları ile belirtildiği Ģekliyle 

I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine ve 

Tapu Kütüğü beyanlar hanesine ―I ve III. Derece Arkeolojik Sit‖ Ģerhinin konularak belgeleriyle 

birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, 

Kaçak kazı çukurlarının Ġlgili Müze Müdürlüğü denetiminde belgelenerek kapatılmasına, 

- Kaçak kazı sorumluları hakkında 2863 sayılı yasanın 9 ve 57. Maddeleri kapsamında 

yasal soruĢturma açtırılarak sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, 

- Alanda yeni kaçak kazıların önlenmesi amacıyla Belediyesi ve kolluk güçleri tarafından 

rutin kontrollerin arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 04.10.2017 - 315 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.10.2017 - 7305 BURSA 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Ġrfaniye Mahallesi, H21C02A pafta,  421 parselde yapılan kaçak 

kazı ve kaçak kazılar sonucu açığa çıkartılan yapı kalıntısının bulunduğu alanın tescil önerisine 

yönelik Bursa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.06.2017 tarih ve 2610 sayılı yazısı ve Kurul 

Müdürlüğünün 04.10.2017 tarih ve 4944 sayılı Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası 

incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Ġrfaniye Mahallesi, H21C02A pafta,  421 parselde yapılan kaçak 

kazı sonucu açığa çıkan yapı kalıntısının bulunduğu alanın; 2863 sayılı yasanın 7 ve 8. Maddeleri 

kapsamında, karar eki sit fiĢi ve paftasında köĢe koordinatları ile belirtildiği Ģekliyle III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine ve Tapu Kütüğü 

beyanlar hanesine ―III. Derece Arkeolojik Sit‖ Ģerhinin konularak belgeleriyle birlikte Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine, 

- Kaçak kazı çukurlarının Ġlgili Müze Müdürlüğü denetiminde belgelenerek 

kapatılmasına, 

- Kaçak kazı sorumluları hakkında 2863 sayılı yasanın 9 ve 57. Maddeleri kapsamında 

yasal soruĢturma açtırılarak sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, 

- Alanda yeni kaçak kazıların önlenmesi amacıyla Belediyesi ve kolluk güçleri tarafından 

rutin kontrollerin arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 10146/2/1-1 

————— 
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 10148/1-1 

————— 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.06.245 

Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2017 - 164 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.07.2017 - 6782 AYDIN 

Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Yassıhöyük Mahallesi, Türbeyanı Mevkii’nde bulunan ve Denizli 

Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca yerinde yapılan incelemelerde tespiti yapılan ve içerisinde Doğu 

Roma Dönemi Kilise kalıntısının da yer aldığı Sarıbeyli Höyüğünün; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz  Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösterdiği gerekçesiyle hazırlanan sit fiĢi ile 1/1.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği 

Ģekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil önerisinin iletildiği Denizli Valiliği, Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.01.2017 tarih ve 149 sayılı, 10.02.2017 tarih ve 738 sayılı 

yazıları ve ekleri; Denizli Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 03.01.2017 ve 03.02.2017 

tarihli teknik raporlar ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan 19.06.2017 tarih ve 4374 sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin 

tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  
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Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Yassıhöyük Mahallesi, Türbeyanı Mevkii’nde bulunan ve 

içerisinde Doğu Roma Dönemi Kilise kalıntısının da yer aldığı Sarıbeyli Höyüğünün; 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden kararımız eki sit fiĢi ve 1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları 

belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle, I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik 

Sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak 

her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, alanda kaçak kazıların 

önlenmesine yönelik olarak ilgili Kurumlarca gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine 

karar verildi.     
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.02.270 

Toplantı Tarihi ve No : 19.07.2017 – 163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.07.2017 – 6716 AYDIN 

Devlet Su iĢleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın ili, Çine ilçesi 

sınırları dahilinde yapımı planlanan, ―Akalan (KavĢit) Göleti, malzeme ocakları ve sulama alanı‖ 

proje çalıĢması kapsamında; KavĢit Mahallesinde bulunan, kararımız eki 1/25.000 ölçekli harita 

üzerinde sınırları belirlenmiĢ olan ve Kaya-2 olarak adlandırılan kısımdaki kaya malzeme ocağı 

sahasında; tesbiti yapılan kaya mezarının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, söz 

konusu kaya mezarının etrafında 15 metrelik koruma alanı bırakacak Ģekilde Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca tescile esas hazırlanacak tüm bilgi ve belgelerin ilgili Kurum 

görüĢleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesinin istenildiği, Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  06.04.2017 tarih ve 6288 sayılı kararı ile Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 17.07.2017 tarih ve 5086 

sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Aydın Ġli, Çine Ġlçesi, KavĢit Mahallesi, Orman tahdit sınırları içerisinde yer alan ve ana 

kaya üzerine yapılmıĢ kaya mezarının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, kararımız eki 

1/500 ölçekli haritada yeri ve koruma alanı sınırları belirlendiği Ģekliyle tescilinin uygun 

olduğuna, kaya mezarının yapı grubunun ―I. Grup‖ olarak belirlenmesine, kaya mezarı ve koruma 

alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2017 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.11.2017 - 3973 SĠVAS 

Dosya No             : 44.02.01 

Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesi, tespit, irdeleme ve tescil çalıĢmalarına iliĢkin, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının 02.05.2017 tarihli ve 69925 sayılı ve 

inceleme raporu, Kurulumuzun 31.05.2017 tarihli ve 3671 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.11.2017 tarihli ve E.231909 sayılı yazısı ve yazısı eki Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının 01.11.2017 tarihli ve 189075 sayılı 

inceleme raporu ile Kurulumuzun uzmanlarının 10.11.2017 tarihli ve 977 sayılı inceleme raporu 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesi’nde yer alan ekli listede bulunan 56 adet yapının, 2863 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi’ndeki özellikleri taĢıdığından 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerinin uygun olduğuna, hazırlanan 

tescil fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma gruplarının ekli listede yer alan 

sivil mimarlık örnekleri ile ahĢap dükkanların II. grup yapı olarak belirlenmesine, çeĢme ve su 

değirmeni kompleksinin ise I. grup yapı olarak belirlenmesine,  taĢınmazların tapu kaydının 

beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ beyanının konulmasına, 

Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesi’nde yer alan öneri kentsel sit sınırının, alanda bulunan yapıların 

mimari, mahalli, tarihsel estetik ve özgün değerler taĢıması, bu alandaki geleneksel kent 

dokusunun bütüncül olarak korunması ve özgün haliyle geleceğe aktarılabilmesi için karar eki 

haritada gösterildiği Ģekli ile uygun olduğuna, kentsel sit sınırında bulunan taĢınmazların beyanlar 

hanesine ―Kentsel Sit Alanında Kalmaktadır.‖ beyanının konulmasına,  

Kurulumuz uzmanlarınca önerilen ―GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 

ġartları‖nın tekrar değerlendirilerek Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.09/87 

Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.10.2017 - 4310 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, Aslanapa Ġlçesi, Tokul Köyü, Tokul Höyüğün I. (Birinci) derece arkeolojik 

sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

20.07.2017 tarih ve 70728218-168-01/1969 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüĢlerinin 

bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

07.08.2017 tarih ve 38092246-165.02-43.09/87-1278 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum 

görüĢlerinin iletildiği, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığının 

14.08.2017 tarih ve 97880894-203.99-E.21212 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Devlet 

Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 17.08.2017 tarih ve 18031414-045-176645 sayılı yazısı, Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.08.2017 tarih ve 38092246.165.02-

43.09/87-1345 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

25.08.2017 tarih ve 58612938-045.01-E.4075 sayılı yazısı, Aslanapa Kaymakamlığı Aslanapa 

Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 25.08.2017 tarih ve 31815651-450.06-E.914 sayılı yazısı, Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.09.2017tarih ve 38092246.165.02-

43.09/87-1468 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğünün 22.09.2017 tarih ve 35867791-754-E.10606 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün 25.09.2017 tarih ve 65820641-120.10-E.2086189 sayılı yazısı ile 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 18.10.2017 tarih ve 3905 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, Aslanapa Ġlçesi, Tokul Köyü, 119 ada, 58-59-60-67-286 parsellerde yer alan 

Tokul Höyüğün Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.07.2017 tarihli raporu 

doğrultusunda I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, alana iliĢkin hazırlanan sit 

sınırlarını gösteren 1/25.000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fiĢi ve parsellere Ģerh listesinin 

onaylanmasına; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünün Yapılanması ve

Faaliyetlerine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2017/42)
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2014/11067 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2015/17510 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
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abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


