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Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ 

HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünü

imalatında kullanılan hammaddeler, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas

araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imala-

tında kullanılan hammadde numuneleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü

imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izinleri ile ithalat iznine esas kontrolleri

hakkında usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin ithalat izin işlemlerini,

b) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan

hammaddelerin ithalat izin işlemlerini,

c) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde

kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde

numunelerinin ithalat izin işlemlerini,

ç) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan ham-

maddelerin ithalat izin işlemlerini,

d) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünleri imalatında kullanılan hammaddelerin

ithalat iznine esas kontrollerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15, 18, 19, 34, 35, 39 ve 42 nci maddelerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif madde: Zararlı organizmalara karşı; bitkiler, bitki kısımları veya bitkisel ürün-

lerde genel veya spesifik etkiye sahip maddeleri, mikro-organizmaları,

b) Analiz sertifikası: Üretici firma tarafından düzenlenen, bitki koruma ürünü hammad-

desinin adı, miktarı, teknik madde olması durumunda safiyeti, imalat ve son kullanma tarihi

ile şarj numarası bilgileri bulunan, spesifikasyonunda belirtilen fiziksel, kimyasal özelliklerinin

uygun metotlarla analizinin yapılarak, sonuçlarının raporlandığı belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
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ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri

zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme

amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kap-

samında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya

bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla

kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde

ve preparatları,

d) Bitki koruma ürünü hammaddesi: Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan teknik

ve yardımcı maddelerden her birini,

e) Bitki koruma ürünü teknik maddesi: Bitki koruma ürünü içerisinde belirli oranda

aktif madde olarak bulunan safiyeti yüksek maddeyi,

f) Bitki koruma ürünü yardımcı maddesi: Bitki koruma ürünü içerisindeki aktif madde

dışında kalan inaktif ve dolgu maddelerini,

g) E-başvuru: Bitki koruma ürününün ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham-

maddenin ithalat iznine esas, Tek Pencere Sistemi veya Bakanlığın evrak yönetimi ile ilgili

sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuruyu,

ğ) E-belge: Tek Pencere Sistemi üzerinden oluşturulan uygunluk yazısı ile ilgili elek-

tronik belgeyi,

h) EFTA ülkeleri: Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye olan ülkeleri,

ı) FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünü,

i) Garanti sertifikası: Bitki koruma ürününün ruhsatında yer alan üretici firma tarafından

düzenlenen, bitki koruma ürününün adı, ruhsat tarih ve numarası, aktif madde adı ve oranı,

imalat ve son kullanma tarihi, şarj numarası ile üretim yeri bilgileri bulunan, bitki koruma ürü-

nünün ruhsatına esas spesifikasyonuna ve gizli reçetesine uygun olarak üretildiğinin garanti

edildiği belgeyi,

j) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

k) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

l) İthalat iznine esas kontroller: Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü ima-

latında kullanılan hammaddelerin, ithalat aşamasında yapılan belge kontrollerini, fiziksel kont-

rolleri ve analizleri,

m) Ön bildirim: Bitki koruma ürünleri veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammaddelerin ithalatı öncesinde, ruhsat sahibi firma tarafından Genel Müdürlüğe yapılan it-

halat ile ilgili bildirim başvurusunu,

n) Ruhsat: Bitki koruma ürününün imalat, ithalat ve kullanım izni ile ilgili Bakanlık ta-

rafından düzenlenen belgeyi,

o) Ruhsat sahibi firma: Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Safsızlık: Saf etken madde veya saf varyantı haricinde teknik materyalde bulunan,

imalat prosesinde veya depolama esnasında ayrışma yoluyla oluşan bileşenler de dahil her türlü

bileşeni,
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p) Spesifikasyon: Bitki koruma ürünü hammaddesinin üretici firma tarafından, FAO

ve WHO standartlarına uygun olarak düzenlenen, bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel

ve kimyasal özellikleri, depolama şartları, antidot, safsızlık gibi hammaddeyi tanımlayıcı bil-

gileri bulunan belgeyi,

r) Şarj: Bitki koruma ürünü üretim tesisinde, ekipmanların kapasitesine göre, bitki ko-

ruma ürününün, spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygun olarak bir defada hazırlanan mik-

tarı,

s) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi: Bitki koruma ürününün ve bitki koruma

ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına esas taşıma, yükleme bilgilerinin bulun-

duğu belgeleri veya gümrük işlemlerinde kullanılan Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan

gibi belgeleri,

ş) Tek Pencere Sistemi: Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde, gümrük işlemlerinde

ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında

entegre bir yönetim tesis eden sistemi,

t) Türkiye gümrük bölgesi: Türkiye Cumhuriyetinin, karasularını, ülke içi deniz sularını

ve hava sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarını,

u) Uygunluk yazısı: Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünü veya bitki koruma

ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına izin verildiğini belirten yazıyı,

ü) Uygunsuzluk yazısı: Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünü veya bitki ko-

ruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına izin verilmediğini belirten yazıyı,

v) Üretici firma: Bitki koruma ürününün veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammaddenin üretimini yapan firmayı,

y) WHO: Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünü,

z) Yetki Belgesi: Bitki koruma ürününün ithalatında, ruhsatında belirtilen üretici firma

tarafından faturalandırma işleminin yapılmaması durumunda, Türkiye’ye satışı ile ilgili yetkiye

ilişkin belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Bildirime İlişkin Hükümler

Ön bildirim

MADDE 5 – (1) Ruhsat sahibi firma tarafından, bitki koruma ürünlerinin ve bitki ko-

ruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatı öncesinde Ek-1’de yer alan ön bildi-

rim formu ile Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

(2) Ön bildirim başvurusu;

a) Ruhsat sahibi firma tarafından dörder aylık dönemlerde planlanan ithalatlara ilişkin,

her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül ayları içerisinde olmak üzere yılda üç kez yapılır.

b) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde

kullanılmak üzere numune ithalatlarında, ihracat amaçlı ithalatlarda ve 8 inci maddenin altıncı

fıkrasında belirtilen ithalatlarda aranmaz.

c) Genel Müdürlük tarafından elektronik altyapının düzenlenmesi durumunda, elektro-

nik ortamda da yapılabilir.
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(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen dönemlerden sonra ruhsatlandırılan bitki ko-

ruma ürünleri ve bu bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan hammaddelerin ön bildirim

başvurusu, ruhsat düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde yapılabilir.

(4) Ön bildirim; bitki koruma ürününün, ruhsatına ilişkin iptal veya askıya alma veya

aktif maddesinin kullanımının sonlandırılması durumları hariç olmak üzere dört ay geçerlidir.

(5) Ön bildirim başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda, ithalatı uygun bulunmayan

bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü hammaddeleri ruhsat sahibi firmasına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Gümrük Giriş Kapılarına İlişkin Hükümler

Başvuru

MADDE 6 – (1) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu;

a) Bitki koruma ürünlerinin ithalatında ruhsat sahibi firma,

b) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatında, ruhsat sahibi

firma veya ruhsat sahibi firma tarafından verilen yetki doğrultusunda bitki koruma ürününün

ruhsatında belirtilen üretici firma,

tarafından yapılır.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde-

lerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, Tek Pencere Sistemi üzerinden e-başvuru

olarak yapılır. E-başvuru tamamlandıktan sonra gerekli belgeler ile başvuru yapılır.

Gümrük giriş kapıları

MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammaddelerin, ithalatının gerçekleşeceği gümrük giriş kapıları, Ticaret Bakanlığı ile birlikte

Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalat İznine İlişkin Hükümler

İthalat izni

MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak;

a) İthalat iznine esas uygunluk yazısı;

1) Bakanlık tarafından ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,

2) İthalat iznine esas ön bildirimde bulunulması ve ön bildirim sonucunda ithalatın uy-

gun bulunması,

3) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

4) Bakır, kükürt ve ziram içeren bitki koruma ürünlerinin, ağır metal içeriği yönünden

yapılan analizleri sonucunda, ağır metal değerlerinin Ek-7'de yer alan tabloda belirtilen değer-

lere uygun olması,

5) İthalat iznine esas kontroller kapsamında uygun bulunması,

durumunda düzenlenir.
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b) Bitki koruma ürününün ambalaj büyüklüğü, ambalaj bilgilerinin yer aldığı ruhsata

esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüğü ile aynı olmalıdır. Bitki koruma ürününün, ruhsata

esas belgesinde belirtilen ambalaj büyüklüklerinden farklı bir ambalaj ile ithalat iznine esas

uygunluk yazısı başvurusunda;

1) Ruhsata esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüklerine göre yapılacak ambalajlama

işleminin, ruhsat sahibi firma sorumluluğunda, Genel Müdürlük tarafından üretim izni verilmiş

bitki koruma ürünü üretim tesislerinde yapılması,

2) Bitki koruma ürününün ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde

ambalajlama işleminin tamamlanması,

3) Ambalajlama işlemi yapılan bitki koruma ürününün imal tarihi ve şarj numarası bil-

gilerinin, ithalat iznine esas uygunluk yazısında belirtilen imal tarihi ve şarj numarası bilgileri

ile aynı olması,

4) Ambalajlama işlemi tamamlandıktan sonra ambalajlanan bitki koruma ürününün,

karekod kayıtlarının yapılması ve ambalaj ağırlığı hariç olmak üzere ithal edilen miktar ile

ambalajlanan miktarın aynı olması,

5) Karekod kayıtlarının yapıldığına dair bilgilerin en geç on beş gün içerisinde Bakan-

lığa bildirilmesi,

6) Gerekli görülmesi durumunda, ambalajlama işlemi tamamlanmış olan bitki koruma

ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygunluğunun belirlenmesi

amacıyla yapılacak analiz için numune alınması,

şartı ile düzenlenir.

c) (b) bendi kapsamında belirtilen şartların ruhsat sahibi firma tarafından yerine geti-

rilmemesi veya analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda, bitki koruma ürününün pi-

yasaya arz edilmesine izin verilmez.

ç) Piyasaya arz edilmesine izin verilmeyen bitki koruma ürünü ile ilgili olarak sorum-

luluğu ruhsat sahibi firmasına ait olmak üzere imha işlemi gerçekleştirilir ve 5996 sayılı Ka-

nunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.

d) Ambalajlama işleminin tamamlanmasından sonra piyasaya arz edilen bitki koruma

ürünü ile ilgili olarak bu fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi du-

rumunda;

1) Ambalajlama işleminin yapıldığı bitki koruma ürünü üretim tesisine 5996 sayılı Ka-

nunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yaptırım ve ruhsat sahibi

firmasına ise 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen

yaptırım uygulanır.

2) Aynı bitki koruma ürünü için daha sonra yapılacak ruhsatına esas belgede belirtilen

ambalaj büyüklüğünden farklı ambalaj ile yapılan ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuru-

ları reddedilir.

(2) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler ile ilgili olarak ithalat iznine

esas uygunluk yazısı;

a) İmal edilecek bitki koruma ürününün ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,
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b) İmal edilecek bitki koruma ürününün ruhsatına esas gizli reçetesinde yer alması,

c) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

ç) Bakır, kükürt ve ziram içeren bitki koruma ürünü hammaddelerinin, ağır metal içeriği

yönünden yapılan analizleri sonucunda, ağır metal değerlerinin Ek-7'de yer alan tabloda belir-

tilen değerlere uygun olması,

d) İthalat iznine esas kontroller kapsamında uygun bulunması,

durumunda düzenlenir.

(3) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde nu-

muneleri için ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas olmak üzere araştırma

ve denemelerde kullanılmak şartı ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(4) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ithalatı yasak olan

bitki koruma ürünü hammaddeleri hariç olmak üzere, ihraç edilmek şartı ile imal edilecek bitki

koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler için Genel Müdürlük tarafından ihraç amaçlı

imal izni verilmesi veya uygun görülmesi şartı ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenle-

nir.

(5) 2/2/1993 tarihli ve 93/4005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Zi-

raî Mücadele İlaç ve Teknik Maddeleri, Teknik Madde İmalinde Kullanılan Hammaddelerin,

Çekici Tuzaklar ile Hidrolize Protein İhtiva Eden Cezbedicilerin Gümrük Vergisi ile Toplu Ko-

nut Fonu’ndan Muaf Olarak İthal Edilmesi Hakkında Karar gereğince, üretimi yapılarak ülke

ihtiyacının karşılanacağı taahhüt edilen bitki koruma ürünleri imalatında kullanılan hammad-

deler, bu hammaddeleri içeren bitki koruma ürünleri ile bitki gelişim düzenleyici olarak ruh-

satlandırılan bitki koruma ürünleri ve bu ürünlerin imalatında kullanılan hammaddeler için;

a) Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri dışında başka bir ülkeden ithalatın gerçekleşmesi

durumunda, “Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu Ödenmek Kaydıyla”,

b) Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden ithalatın gerçekleşmesi durumunda “Gümrük

Vergisi ve Toplu Konut Fonundan muaf” olarak,

ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(6) Bakanlık tarafından;

a) Kullanımına geçici olarak izin verilen,

b) Yürütülen veya paydaşı olunan projeler veya herhangi bir zararlı organizmadan do-

layı salgın meydana gelmesi durumunda yürütülecek zirai mücadele uygulamalarında kullanımı

uygun görülen,

c) Taşıma öncesi ve zirai karantina uygulamalarında kullanımı uygun görülen,

ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerine gerekli görülmesi durumunda, ithalat iz-

nine esas uygunluk yazısı düzenlenebilir.

(7) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurularında;

a) Belgelerde, herhangi bir tereddüt oluşması veya gerekli görülmesi durumunda, bitki

koruma ürününün ruhsatına esas bilgi ve belgeleri kapsayan ek bilgi ve belgeler istenebilir.

b) Belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğundan ve belgelerin gerçekliğinden ruhsat

sahibi firma sorumludur.
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c) Belgelerin Türkçe tercümeleri, yeminli tercüman tarafından usulüne uygun olarak

yapılır.

(8) İthalat iznine esas uygunluk yazısı veya uygunsuzluk yazısı, Ticaret Bakanlığı ta-

rafından yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

(9) Bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelere

ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmesinde, Genel Müdürlük yetkilidir. Genel Mü-

dürlük gerekli görülmesi durumunda yetkisini 7 nci madde kapsamında belirlenen gümrük giriş

kapılarının bulunduğu il müdürlüklerine devredebilir.

(10) Bitki koruma ürünü olarak Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan biyolojik mücadele

etmenlerinin ithalat izin işlemleri ve ithalat iznine esas kontrolleri, Genel Müdürlük tarafından

çıkarılacak talimat ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İthalat İznine Esas Kontrollere İlişkin Hükümler

Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler

ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuru-

suna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-2’de yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Garanti sertifikası ve tercümesi.

ç) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda

belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-2’de yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda ruhsat

sahibi firmanın kaşesi, yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürününün;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürününün adı, miktarı, şarj numarası,

ambalaj büyüklüğü, birim fiyatı, toplam tutarı ve menşei ülkesi bilgileri bulunmalıdır.

2) Fatura veya proforma faturasının, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından dü-

zenlenmemesi durumunda, üretici firma, faturalandırma işlemini yapan firmayı yetkilendir-

melidir. Yetki belgesinde, bitki koruma ürününün adı, imalat ve son kullanma tarihi ile şarj

numarası bilgileri bulunmalıdır.

3) Garanti sertifikası, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Ga-

ranti sertifikasında bitki koruma ürününün adı, ruhsat tarih ve numarası, aktif madde adı ve

oranı, miktarı, imalat ve son kullanma tarihi, şarj numarası, üretim yeri ve adresi belirtilerek,

ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygun olarak üretildiği garanti edilmeli-

dir.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde bitki koruma ürününün adı, belgenin

cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.
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5) Bakır, kükürt ve ziram içermesi durumunda, ağır metal içeriği yönünden yapılan

analiz sonucunda bulunan değerler, FAO ve WHO değerleri dikkate alınarak belirlenen ve

Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas

uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat iz-

nine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-3’te yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Analiz sertifikası ve tercümesi.

ç) Spesifikasyon ve tercümesi.

d) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

(2) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygun-

luk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-3’te yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda ruhsat

sahibi veya ruhsatta belirtilen üretici firmanın; kaşesi, yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bu-

lunmalıdır.

b) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik

madde safiyeti, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı, toplam tutar ve menşei ülke bilgileri bu-

lunmalıdır.

2) Analiz sertifikası, üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Analiz sertifikasında bitki

koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, imalat tarihi, son kullanma

tarihi ve şarj numarası bulunmalıdır. Analiz sertifikasında bulunan değerler, spesifikasyonda

belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

3) Spesifikasyonu, üretici firma tarafından FAO ve WHO standartlarına uygun olarak

düzenlenmelidir. Spesifikasyonda bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel ve kimyasal

özellikleri, analiz metotları, depolama şartları, antidotları, safsızlıkları bulunmalıdır. Ruhsata

esas spesifikasyona uygun olmalıdır.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde hammaddenin adı, belgenin cinsi, ta-

rihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Yardımcı madde olması durumunda, imal edilecek bitki koruma ürününün gizli re-

çetesinde, ticari adı veya kimyasal adının bulunmaması halinde, ruhsat sahibi firma tarafından

ticari adı ile kimyasal adının ilişkilendirildiği belgelenmelidir.

6) Teknik madde olması durumunda, safiyet değeri, imalatında kullanılan bitki koruma

ürününün ruhsatına esas gizli reçetesinde belirtilen safiyet değerinin altında olmamalıdır.

7) Bakır, kükürt ve ziram içermesi durumunda, ağır metal içeriği yönünden yapılan

analiz sonucunda bulunan değerler, FAO ve WHO değerleri dikkate alınarak belirlenen ve

Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.
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8) Bitki koruma ürünü teknik maddesi üretiminde kullanılan bir hammadde olması du-

rumunda, üretim sürecinin belirtildiği, ruhsat sahibi firma tarafından onaylı belge, gerekli bel-

geler arasında istenir.

Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde

numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma

ve denemelerde kullanılacak bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammadde numunelerinin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli bel-

geler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-4 ve Ek-5’te yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Spesifikasyon ve tercümesi.

ç) Analiz sertifikası ve tercümesi.

d) Taahhütname.

e) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

f) Araştırma ve deneme hakkında teknik bilgi.

g) Ruhsatlandırma çalışmalarına esas denemeler için deneme bilgi formu.

(2) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde

kullanılacak bitki koruma ürünü ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde nu-

munelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre

değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-4 veya Ek-5’te yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru for-

munda firma kaşesi, firma yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde nu-

munesinin;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü ham-

maddesinin ticari adı, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı ve toplam tutar bilgileri bulunmalı-

dır.

2) Spesifikasyonu, üretici firma tarafından FAO ve WHO standartlarına uygun olarak

düzenlenir. Spesifikasyonda, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü hammaddesinin fi-

ziksel ve kimyasal özellikleri, analiz metotları, depolama şartları, antidotları ve safsızlıkları

bulunmalıdır.

3) Analiz sertifikası, üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Analiz sertifikasında bitki

koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, imalat tarihi, son kullanma

tarihi ve şarj numarası bulunmalıdır. Analiz sertifikasında bulunan değerler, spesifikasyonda

belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde, hammaddenin adı, belgenin cinsi,

tarihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Araştırma ve deneme çalışmaları ile ilgili teknik bilgide, numunenin adı, miktarı,

araştırma ve denemelerin amacı, yeri, alan büyüklüğü, ürün, doz, uygulama zamanı ve uygu-

lama sayısı ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.
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6) Araştırma ve deneme çalışmalarına ilişkin firma yetkilisi tarafından onaylı taahhüt-

namede,  numunenin adı, miktarı, araştırma ve denemeler dışında başka bir alanda kullanıl-

mayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği ve bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı

Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyu-

lacağının kabul edildiği belirtilmelidir.

7) Ticari adının, fatura veya proforma faturasında veya spesifikasyonunda kodlanarak

belirtilmesi durumunda, aktif madde adı, oranı ve formülasyon bilgileri belirtilmelidir.

İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kul-

lanılan hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler

aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-6’da yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Spesifikasyon ve tercümesi.

ç) Taahhütname.

d) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

e) İhracatın gerçekleşeceği ülkeye girişte sakınca olmadığına ilişkin belge ve tercümesi.

(2) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham-

maddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları aşağıda belirtilen hususlara göre

değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-6’da yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda firma

kaşesi, firma yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürününe Genel Müdürlük tarafından

imal izni verilmiş ya da bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak hammaddenin ihracat ama-

cıyla ithalatı, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmüş olmalıdır.

c) İhracat amacıyla ithal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan ham-

maddelerin;

1) Fatura veya proforma faturasında, hammaddenin adı, miktarı, şarj numarası, birim

fiyatı ve toplam tutar bilgileri bulunmalıdır.

2) Spesifikasyonu, WHO ve FAO standartlarına uygun olmalıdır.

3) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde, hammaddenin adı, belgenin cinsi,

tarihi ve numarası bulunmalıdır.

4) İhracat amacıyla imalata ilişkin firma yetkilisi tarafından onaylı taahhütnamede,

hammaddenin adı, miktarı, imal edilecek bitki koruma ürünü miktarı belirtilmeli, ihraç ama-

cıyla imalat dışında başka bir alanda kullanılmayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği, bu du-

rumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen hükümlere

göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiği belirtilmelidir.
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5) İhracatının gerçekleşeceği ülkeye girişinde sakınca olmadığına ilişkin belge, yetkili

kurumdan alınmalıdır.

(3) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ithalatı yasak olan

bitki koruma ürünü hammaddelerine ihracat amaçlı ithalat izni düzenlenmez.

Geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine gelen bitki koruma

ürünlerinin ülkeye girişi

MADDE 13 – (1) İhracatı tamamlandıktan sonra geri gelen eşya niteliğinde Türkiye

gümrük bölgesine geri gönderilen bitki koruma ürününün ülkeye girişine;

a) Ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması ayrıca kullanımı ile ilgili herhangi bir

kısıtlamanın bulunmaması,

b) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

c) Piyasaya arzı ile ilgili yapılacak işlemlerde, ruhsat sahibi firmasının tüm sorumluluğu

alması,

ç) Gerekli görülmesi durumunda ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine

uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılacak analiz veya fiziksel kontrollerinin uygun bu-

lunması,

durumunda izin verilir.

(2) Geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine geri gelen ve birinci fıkra

kapsamında uygun bulunmayan bitki koruma ürününe, ruhsat sahibi firma veya ihracatı yapan

firma tarafından imha edilmesi koşulu ile izin verilir. İmha işlemi tamamlandıktan sonra imha

işlemi ile ilgili belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

İthalat iznine esas numune alma, analiz, fiziksel kontroller ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammaddelerin ithalat iznine esas kontrolleri, belge kontrolü, fiziksel kontrol ve analiz şeklinde

yapılır.

(2) İthalat iznine esas kontroller kapsamında analize alınacak bitki koruma ürünleri ve

bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) İthalat iznine esas kontrollere ilişkin numune alma ve fiziksel kontrol işlemleri, Ge-

nel Müdürlük veya 7 nci madde kapsamında belirlenen gümrük giriş kapılarının bulunduğu il-

lerde, il müdürlüğünde görevli en az iki kontrol görevlisi tarafından yapılır.

(4) Kontrol görevlilerine, Genel Müdürlük tarafından yılda en az bir kez ve iki günden

az olmamak üzere eğitim verilir.

(5) İthalat iznine esas kontroller kapsamında;

a) Alınacak numune miktarları, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

b) Kontrol görevlileri tarafından, ithalatın yapıldığı Türkiye gümrük bölgesinden veya

bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin bulunduğu

alandan, rastgele ve tüm ürünü temsil edecek şekilde numune alınır.

c) Kontrol görevlilerinin numune almasını kolaylaştırmak için gerekli koşullar ile ihti-

yaç duyulması halinde numuneye uygun kaplar ve numune alma ile ilgili donanımlar, ruhsat

sahibi firma tarafından sağlanır.
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ç) Analizler, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul

İl Müdürlüğü Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuvarı veya Genel Müdürlüğün yetkilen-

direceği bu analizleri yapma kapasitesine sahip diğer resmi laboratuvarlar tarafından yapılır.

d) Bakır, kükürt ve ziram aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünleri ile bitki koruma

ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ağır metal analizleri, Genel Müdürlük tarafından

yetkilendirilen resmi laboratuvarlar tarafından yapılır.

e) Analiz süresi, numunenin ilgili laboratuvara teslim tarihinden itibaren on beş gün

olup, analizler sonuçlanmadan, ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmez.

f) Analizin, teknik nedenlerden dolayı (e) bendinde belirtilen sürede tamamlanmaması

durumunda, ilgili laboratuvar tarafından analiz sürecindeki gecikme, gerekçesi belirtilerek Ge-

nel Müdürlüğe bildirilir. Bu kapsamda;

1) İthalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir. Ancak analiz işlemi tamamlanıncaya

kadar piyasaya arz edilmesine izin verilmez.

2) Analizin tamamlanıp, sonucunun uygun bulunması durumunda piyasaya arz edilme-

sine izin verilir.

(6) İthalat iznine esas kontroller veya ağır metal içeriği yönünden yapılan analizlerde

kullanılan şahit ve analiz numunelerinin, ithalat iznine esas kontrollerin tamamlandığı tarih iti-

bariyle bir ay içerisinde analizin yapıldığı laboratuvardan, ruhsat sahibi firma tarafından teslim

alınması zorunludur.

(7) İthalat iznine esas kontroller kapsamında yapılan;

a) Fiziksel kontrollerde, Ek-8’de yer alan “Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma

Ürünlerinin İmalatında Kullanılan Hammaddelere ait Fiziksel Kontrol Formu” doldurulur. Tes-

pit edilen hususlar ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusunda bulunan belgelerdeki bil-

gilere uygun olmalıdır.

b) Beşinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen analizlerin sonuçları, bitki koruma ürününün

ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine, (d) bendinde belirtilen analiz sonucunda

ağır metal değerleri, Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

c) Beşinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen analiz sonuçlarına yapılacak itirazlar ve iti-

razların değerlendirilmesi 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki

Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

İthalat İznine Esas Uygunluk veya Uygunsuzluk Yazısına İlişkin Hükümler

Uygunluk veya uygunsuzluk yazısı

MADDE 15 – (1) Bitki koruma ürünlerine, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammaddelere, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve deneme-

lerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham-

madde numunelerine ve ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kulla-

nılacak olan hammaddelere ilişkin ithalat iznine esas uygunluk veya uygunsuzluk yazısı dü-

zenlenmesinde, 8 inci maddede belirtilen ithalat iznine ilişkin hükümler esas alınır.

(2) İthalat iznine esas uygunluk yazısının geçerlilik süresi altı aydır.
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İthalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan

hammaddelerin;

a) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 9, 10 ve 14 üncü maddelere,

b) Ruhsatlandırma ve ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kul-

lanılacak numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 11 inci maddeye,

göre değerlendirilir.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ihraç edilmesi amacıyla imalatında kullanılan hammad-

delerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 12 nci maddeye göre değerlendirilir.

(3) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

ile ithalat iznine esas kontroller sonucunda;

a) Uygun bulunanlara uygunluk yazısı,

b) Uygun bulunmayanlara gerekçe belirtilerek uygunsuzluk yazısı,

düzenlenir.

(4) İthalatı uygun görülmeyen bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında

kullanılan hammaddelere, 5996 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre iş-

lem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Döner Sermaye ve Analiz Ücretleri ile Son Hükümler

İthalat izni döner sermaye ve analiz ücretleri

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ithalat iznine esas uygunluk

yazısı başvuruları ile bunlara ilişkin değişiklik talebi başvurularında, 5996 sayılı Kanun ve

31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlık ta-

rafından o yıl için belirlenen döner sermaye ücreti alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı

alt bentleri ve ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 14 üncü maddesi kapsamındaki analiz üc-

retleri, ruhsat sahibi firma tarafından karşılanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ben-

dinde belirtilen ön bildirimin ilk başvurusu, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

bir ay içerisinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam

ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine
yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; müdürlüklerin kurulmasına ve işleyişine, sicil kayıt

ve defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına, tescil işlemlerinin yerine getirilmesine, mü-
dürlüklerin kararlarına karşı itiraz yollarına, müdürlük personeline ilişkin usul ve esaslar ile
sicile ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar

Meslek Kuruluşları Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğini,
c) Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS): Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanını,
ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun

3 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
d) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Ka-

nununu,
e) Kimlik numarası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarasını; yabancı uyruklu kişiler için yabancı kimlik numarasını veya vergi kimlik numara-
sını,

f) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
g) Koordinasyon Kurulu: Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordi-

nasyon Kurulunu,
ğ) Meslek: Koordinasyon Kurulunca belirlenen meslek kollarını,
h) Mutabakat Komitesi: Kanuna tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak
anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde kurulan komiteyi,

ı) Müdür: Esnaf ve sanatkâr sicil müdürünü,
i) Müdürlük: Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüğünü,
j) Müdürlük personeli: Müdür, müdür yardımcısı ve sicil personelini,
k) Müdür yardımcısı: Esnaf ve sanatkâr sicil müdür yardımcısını,
l) NACE: Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel olarak sınıflandırılma-

sını sağlayan sistemi,
m) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar oda-

larını,
n) Sektör: Koordinasyon Kurulunca belirlenen meslek kolları üst başlıklarını,
o) Sicil: Esnaf ve sanatkâr sicilini,
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ö) Sicil gazetesi: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini,
p) Sicil bürosu: Müdürlüğün yetki alanında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların sicil

başvurularını yapabilecekleri hizmet birimlerini,
r) Tescil tarihi: Müdürlüklerin ESBİS üzerinden güvenli elektronik imza ile tescili ger-

çekleştirdikleri tarihi,
s) Yetkili makam: Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve Bakanlığı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilatı, Yönetimi, Müdürün 

Görevleri ve Sicilin Bağımsızlığı
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Müdürlük, sicilin bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakan asliye

hukuk mahkemesinin gözetiminde ve birlik bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulur.
(2) Müdürlüğün yetki alanı bünyesinde kurulu bulunduğu birliğin çalışma bölgesi ile

aynıdır.
(3) Birliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile sicil büroları açılabilir.
Teşkilat
MADDE 6 – (1) Müdürlük; müdür, müdür yardımcısı ve sicil personelinden oluşur.
(2) Müdür, birlik yönetim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı üzerine atanır.
(3) Müdürün görevden alınması atanmasındaki usule tabidir. Birlik yönetim kurulu mü-

dürün görevden alınmasına ilişkin teklifini haklı gerekçelere dayandırarak yazılı şekilde yap-
mak zorundadır. Bakanlık; görevden alma talebini, teklifte ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler
üzerinden veya gerektiğinde mahallinde yapılacak inceleme sonucuna göre en geç altmış gün
içerisinde karara bağlar.

(4) Her müdürlükte en az bir müdür yardımcısı bulunur. Müdür yardımcısı ve sicil per-
soneli, birlik yönetim kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. Müdür yardımcısı ve sicil
personelinin atanmasına ve görevden alınmasına ilişkin birlik yönetim kurulu kararları gerek-
çesiyle birlikte derhal Bakanlığa bildirilir.

(5) Müdürlüğün ve müdürlük personelinin giderleri sicil işlemlerinden elde edilen ge-
lirden karşılanır. Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentleri uyarınca bir-
liğe aktarılan tutar, mizanda ayrı bir hesapta gösterilir ve öncelikle müdürlüğün gider ve ihti-
yaçları için kullanılır. Aktarılan tutarın sicil hizmetleri için yeterli olmaması halinde gerekli
kaynak birlik tarafından sağlanır.

(6) Birlik, sicil hizmetlerinden elde ettiği gelir ve harç payı tutarları ile müdürlüğün
personel ve diğer giderlerini her yılın mart ayı sonuna kadar yıllık olarak Konfederasyona bil-
dirmekle yükümlüdür. Konfederasyon, bu bildirimlerin tamamlanmasını temin eder ve bunları
yazılı olarak her yıl nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir.

Yönetim
MADDE 7 – (1) Sicil, müdür tarafından yönetilir.
(2) Müdür yardımcıları ve sicil personeli arasındaki iş bölümü, müdürlüğün iş yoğun-

luğu dikkate alınarak müdür tarafından yapılır. Müdür, işlemlerin aksamaması için gereken
tedbirleri alır.

(3) Sicil hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulacak çalışma yeri, arşiv, de-
mirbaş, kesintisiz internet ağı ve diğer malzemeler birlik tarafından geciktirilmeksizin sağla-
nır.

(4) Müdürün herhangi bir nedenle görevi başında bulunamaması halinde, müdür yar-
dımcısı müdüre vekâlet eder. Birden fazla müdür yardımcısının bulunduğu müdürlüklerde, mü-
düre vekâlet edecek müdür yardımcısını müdür belirler.
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(5) Müdürlük kadrosunun herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine yenisi atanın-
caya kadar müdür yardımcısı, birden fazla müdür yardımcısının bulunması durumunda ise en
kıdemli müdür yardımcısı müdüre vekâlet eder. Ancak vekâlet görevi altı aydan fazla devam
edemez.

(6) Sicil bürolarında görevlendirilecek personel, müdürün teklifi üzerine birlik yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sicil işlemlerini mevzuata ve gerçeklere uygun olarak yürütmek.
b) Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgileri ESBİS üzerinden mevzuata ve

gerçeklere uygun olarak ilgili odaya göndermek; oda kaydının silinmesine ilişkin yönetim ku-
rulu kararları doğrultusunda ESBİS’te gerekli işlemleri yapmak.

c) Esnaf ve sanatkârlara, talep üzerine onaylı sicil tasdiknamesi vermek.
ç) Esnaf ve sanatkârların işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili

işlemlerin takibini yapmak.
d) Sicil gazetesi ilan işlemlerini mevzuata ve sicil gazetesi komitesi kararlarına uygun

olarak Konfederasyon sicil gazetesi müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütmek.
e) Sicil işlemleri nedeniyle tahsili gereken harç ve ücretleri elektronik ortamda tahsil

etmek ve ilgili kurum ve kuruluşların hesabına elektronik ortamda göndermek.
f) Tescil edilecek hususları doğrulayıcı bilgi ve belgeleri incelemek; tescil için mevzu-

atta aranan şartların mevcudiyetini 36 ncı maddenin birinci fıkrasında sıralanan hususları dik-
kate alarak araştırmak.

g) Mahkemelerin bir hususun tesciline ya da şerh düşülmesine ilişkin kararı üzerine bu
kararı tescil etmek ya da şerh düşmek.

ğ) Tescil edilmesi gereken bir hususun ilgilisi tarafından tescil ettirilmediğinin haber
alınması üzerine tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri, 30 gün içinde tescil baş-
vurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırmak.

h) Verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildir-
meyen kişiye idari para cezası verilmesi için mahallin en büyük mülki amirine bildirimde bu-
lunmak.

ı) Ölen veya hakkında gaiplik kararı verilen esnaf ve sanatkârların varislerinin tespit
edilememesi durumunda sicil kayıtlarının doğrudan ve ücretsiz olarak silinmesini ve sicil ga-
zetesinde ilanını sağlamak.

i) Oda kuruluş tutanağı ve ana sözleşmesinin kendi gözetiminde noter veya oda onaylı
imza beyannameleri sunulması suretiyle tanzim ve imza edilmesini ve oda kuruluş işlemlerinin
gerçeğe uygunluğunu sağlamak.

j) Kesinleşen mutabakat komitesi kararlarına dayanarak ilgililerin kayıtları hakkında
gerekli işlemi yapmak, ESBİS’e ilgili mutabakat komitesi kararını işlemek ve Ticaret İl Mü-
dürlüklerine bildirmek.

k) Tespit edilmesi halinde, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf
ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtlarının, harcı tahsil edilmek suretiyle
silindikten sonra ticaret siciline aktarılmasını sağlamak.

l) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Sicilin bağımsızlığı
MADDE 9 – (1) Müdürlük personeline, sicil işlemleri dışında başka bir görev verile-

mez.
(2) Müdürlüğe veya müdürlük personeline, sicil işlemlerine ilişkin emir ve talimatları

vermeye yalnızca Bakanlık yetkilidir. Mahkeme ve mutabakat komitesi kararlarının uygulan-
ması ile resen tescili gerektiren haller saklıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Niteliği, Özlük Hakları ve Disiplini ile Sorumluluğu

Müdürlük personelinde aranacak nitelikler
MADDE 10 – (1) Müdürlük personelinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen genel şartları haiz olmak.
b) Tacir veya esnaf ve sanatkâr sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.
c) Müdür ve müdür yardımcıları için kamuda veya özel sektörde en az üç yıl iş tecrü-

besine sahip olmak veya en az bir yıl müdürlükte çalışmış olmak.
ç) Müdür olarak atanacaklar için üniversitelerin en az iki yıl süre ile eğitim veren ön li-

sans programları ile bunlara denkliği yetkili kurum ve kuruluşlarca kabul edilen yurt içi veya
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini tamamlamış olmak.

d) Müdür yardımcısı ve sicil personeli için en az lise diplomasına sahip olmak.
e) Müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklar için Bakanlık tarafından yapılacak

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
(2) Birinci fıkrada sayılan şartlardan birinin kaybedilmesi veya bu şartlardan herhangi

birine sahip olmadığının Bakanlık ya da birlik tarafından sonradan öğrenilmesi durumunda,
birlik yönetim kurulunca, müdür yardımcısı ve sicil personelinin doğrudan, müdürün ise Ba-
kanlık onayı ile görevine derhal son verilir.

Özlük hakları ve disiplin
MADDE 11 – (1) Müdürlük personelinin özlük ve disiplin işlemlerinde bu Yönetmelik

hükümleri, bu Yönetmelikte düzenlenmemiş hususlarda birlik çalışanlarının tabi olduğu mev-
zuat uygulanır.

(2) Müdürlük personeli ile birlik arasında yapılacak hizmet sözleşmeleri belirsiz süreli
iş sözleşmesi şeklinde düzenlenir.

(3) Müdürlük personeline sağlanacak ücret ve mali hakların tespitinde, personelin ta-
şıdığı hukuki ve mali sorumluluk ile müdürlüğün iş yoğunluğu dikkate alınır. Müdürlük per-
sonelinin ücretleri, Konfederasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen taban ve tavan üc-
ret sınırları içerisinde kalmak kaydıyla Birlik yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Müdürlük personeline müdürlükteki görevleri nedeniyle verilecek disiplin cezaları
ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir.

a) Uyarma: Müdürlük personeline, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Görevin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz dav-
ranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek.

3) Yaptığı görevin vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
4) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
5) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Kınama: Müdürlük personeline, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun

yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

söz veya hareketle sataşmak.
2) Görev mahallinde yazı, işaret, resim, konuşma, hareket, beden dili gibi yöntemlerle

genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak.
3) Bakanlığın yazılı talimatlarını geciktirerek yerine getirmek.
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c) Ücretten kesme: Müdürlük personelinin, brüt aylığından kesinti yapılmasıdır. Üc-
retten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev ma-
hallinde Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek.

2) Özürsüz ve kesintisiz olarak iki gün göreve gelmemek.
3) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulun-

mak.
4) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
5) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla

izinsiz olarak kullanmak veya kullandırmak, bu yerin kullanılmasına yardımcı olmak.
6) Birlik ve müdürlük personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte dav-

ranışlarda bulunmak.
7) Amirlerine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve ha-

reketlerde bulunmak.
8) Ticaret yapmak veya personele yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulun-

mak.
9) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
10) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak

veya bunları tehdit etmek.
ç) Göreve son verme: Bir daha Müdürlüğe atanmamak üzere göreve son verilmesidir.

Göreve son verme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla müdürlüğün veya birliğin huzur, sükun ve çalışma

düzenini bozmak, boykot, işgal, hizmetlerin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev
gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, çalışanları bu fiiller
için tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.

2) Siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart ve benzerlerini müdürlüğün veya bir-
liğin herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

3) Siyasi partiye girmek.
4) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya

mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
5) Özürsüz olarak bir yılda toplam on gün göreve gelmemek.
6) Amirlerine, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak.
7) Müdürlük personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve

utanç verici hareketlerde bulunmak.
8) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.
9) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
10) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum

ve davranışlarda bulunmak.
11) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu
örgütlerin propagandasını yapmak.

12) Görevi süresince 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan suçların birinden
mahkum olmak.

13) Göreve sarhoş gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek.
14) Üç yıl içinde iki kez ücretten kesme cezası almış olmak.
(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendinde öngörülen ceza müdüre uygulanamaz. Ancak söz

konusu bentte sayılan fiiller, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki görevden alma teklifinin haklı
gerekçesi olarak öne sürülebilir.
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(6) Disiplin cezası verilmesine sebep olan bir fiil veya halin beş yıl içinde tekrarında
bir derece ağır disiplin cezası uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya
haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır disiplin ce-
zası verilir.

(7) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi
alan müdürlük personeli için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

(8) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla
benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

(9) Disiplin soruşturmasının yapılmış olması, ilgili hakkında ayrıca ceza soruşturması
açılmasına engel teşkil etmez.

(10) Ücretten kesme cezası, ilgili personelin brüt ücretinin en çok onbeşte birini geç-
meyecek şekilde uygulanır.

(11) Disiplin cezası vermeye yetkili olanlar ile itiraz mercileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Müdürler için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası, genel sekreter ve birlik baş-

kanının müşterek imzası ile verilir.
b) Müdür yardımcıları ve sicil personeli için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası,

müdür ve birlik genel sekreterinin müşterek imzası; görevden alma cezası genel sekreter ve
birlik başkanının müşterek imzası ile verilir.

(12) Disiplin cezaları ilgililerin savunması alınmadan verilemez. Savunma için yedi
günden az olmamak üzere süre verilir.

(13) Disiplin cezalarına itiraz, tebliğden itibaren sekiz gün içinde birlik yönetim kuru-
luna yapılır. İtirazlar en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Süresi içinde itiraz edilmeyen di-
siplin cezaları kesinleşir.

(14) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
uyarma, kınama ve ücretten kesme cezalarında bir ay içinde, görevden alma cezasında altı ay
içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin
işlendiği tarihten itibaren her halde iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme
yetkisi zamanaşımına uğrar.

(15) Birlik, müdürlük personeli hakkında verilen disiplin cezalarını Bakanlığa yazılı
olarak derhal bildirir.

Müdürlük personelinin sorumluluğu
MADDE 12 – (1) Müdürlük personeli, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu gö-

revlisi gibi cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş sa-
yılır.

(2) Sicilin tutulmasından doğan zarar nedeniyle birlik aleyhine açılan davalar, müdürlük
personelinin görevleri ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar birlik tarafından yazılı olarak der-
hal Bakanlığa bildirilir.

(3) Birlik, sicile ilişkin fiziki ortamdaki her türlü belge ve kayıtların güvenliğini sağla-
mak üzere gerekli tedbirleri alır.

(4) Sicil işlemlerinden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla birlik tarafından mü-
dürlük personeline mesleki sorumluluk sigortası yaptırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gözetim ve Denetim

Hâkimin gözetim yetkisi
MADDE 13 – (1) Sicilin bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakan asliye hukuk mah-

kemesi hâkimi, sicil işlemlerinin müdürlük tarafından mevzuata uygun şekilde yapılmasını te-
minen genel esasları ihtiva eden yazılı talimat verebilir.
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(2) Hâkim, sicil iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini her za-
man inceleyebilir, müdürlük personelinin bir disiplin suçu işlemiş olabileceğini değerlendirdi-
ğinde durumu birlik yönetim kuruluna bildirir, sicil bünyesinde suç işlendiği şüphesinin oluş-
ması durumunda konuyu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirerek Bakanlığa bilgi verir.

Bakanlığın denetim ve gözetim yetkisi
MADDE 14 – (1) Bakanlık, müdürlüğün işlemlerini her zaman denetlemeye yetkilidir.

Müdürlük, Bakanlıkça alınması istenen önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.
Denetim, birliğin Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirip getir-
mediğini de kapsar. Bakanlık, denetleme gerektirmeyen bilgi ve belge isteme işlemlerini Ticaret
İl Müdürlükleri eliyle yaptırabilir.

(2) Bakanlık, sicilin Kanuna uygun tutulmasını sağlamak için, birlik yönetim kurulun-
dan müdürlük personelinin görevden alınmasını istemek de dâhil gerekli önlemleri alır.

(3) Bakanlık denetim elemanlarınca sicilin tutulmasına ilişkin her türlü iş ve işlem in-
celenebilir. Ancak, Bakanlık gerektiğinde ön araştırma niteliğindeki işleri görevlendireceği Ba-
kanlık personeline yaptırabilir. Bu incelemelerde müdürlük, denetim elemanları ile Bakanlıkça
görevlendirilecek personele istediği bilgi ve belgeleri verir.

(4) Bu madde kapsamındaki denetim ve incelemelerde uygun çalışma ortamının sağ-
lanmasından birlik başkanı ve genel sekreteri sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sicil Kayıtlarının Tutulması, Verilerin Güvenliği, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesi

Tutulacak defterler
MADDE 15 – (1) Sicilde kullanılacak olan sicil esas defteri, gelen evrak defteri, giden

evrak defteri, ihtar ve ceza defterleri ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer defterler ESBİS’te
tutulur. Bu defterlerde yer alacak bilgiler Bakanlıkça belirlenir.

Sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması
MADDE 16 – (1) Sicil işlemleri, ESBİS üzerinden gerçekleştirilir ve sicil kayıtları bu

sistemde tutulur.
(2) ESBİS’teki kayıtlar, kayıt tarihlerine göre; güncel kayıtlar aktif, değişen veya silinen

kayıtlar ise pasif ve istendiğinde erişilebilir ancak değiştirilemez şekilde tutulur.
(3) Müdürlükçe kayıt sırasında yapılan maddi hatalar, müdür veya müdür yardımcısı

tarafından düzeltilir ve düzeltmenin maddi hata nedeniyle yapıldığı belirtilir. Maddi hata sonucu
yapılan düzeltme kaydı önceki kaydın tescil tarihini etkilemez ve önceki kayıtla birlikte aktif
olarak görüntülenir. Maddi hatalı kayıt ilan edilmiş ise, ayrıca düzeltme ilanı da sicil gazete-
sinde ücretsiz olarak yayımlanır. Müdürlükçe yapılan resen düzeltme işlemlerinden harç alın-
maz.

Dil
MADDE 17 – (1) Sicil kayıtları Türkçe tutulur. Tescile dayanak oluşturan tüm belge-

lerin de Türkçe olması zorunludur.
(2) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk kon-

solosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile beraber müdürlüğe ve-
rilmesi zorunludur.

Belgelerin saklanması
MADDE 18 – (1) Sicil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, bel-

geler ve ilanları içeren gazeteler, oluşturulan sicil dosyası içinde süresiz olarak saklanır. Sicil
dosyası, kimlik numarası ve dosya numarası altında oluşturulur.
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(2) Kimlik numarası,  daha önce verilmiş olan esnaf ve sanatkârlar sicil numarası yerine
geçer ve daha önce verilmiş olan esnaf ve sanatkârlar sicil numaraları dosya numarası olarak
kullanılır.

Verilerin güvenliği
MADDE 19 – (1) Bakanlık sicil işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için;
a) Başka sistemler arasında veri alışverişini sağlamak için diğer kurumlarla protokol

yapmak,
b) Verileri yedeklemek amacıyla periyodik olarak resmi veri taşıyıcılarına kopyalamak,
c) Veriler üzerinde analiz yapmak ve strateji üretmek üzere verileri resmi veri taşıyıcı-

larına kopyalamak,
ç) Verilerin ve elektronik sistemlerin güncellemelerini ve teknik bakımını yapmak,
d) Verilere erişim yetkisine ve ilgili elektronik sistemlerin kullanımına ilişkin olarak

standartlara uygun bir şekilde düzenleme yapmak,
e) Verilerin ve elektronik sistemlerin kötüye kullanılmasını engelleyici teknik önlemleri

almak,
f) Elektronik sistemlerdeki teknik arızaların giderilmesine ilişkin önlemleri almak,
g) Sistemlerin bilgi güvenliği ve siber güvenlik açısından uygunluğunu test etmek üzere

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatına
katılmak,

gibi tüm önlemleri almak ve takibini yapmakla görevli ve yetkilidir.
(2) Müdürlükler arasındaki sicile ilişkin veri alışverişi ESBİS üzerinden yapılır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Sicil kayıtlarına erişim hakkı
MADDE 20 – (1) Herkes, sicilin içeriğini ve müdürlükte saklanan belgeleri inceleye-

bilir. Bu inceleme elektronik ortamda ve/veya müdürlükte yapılabilir.
(2) Defterler ve belgeler, sicil dairesinin bulunduğu kısımdan dışarıya çıkarılamaz. Bun-

ların incelenmesinde müdür, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunu çerçevesinde gerekli tedbirleri alır. İnceleme esnasında müdürün vereceği talimatlara
uyulması zorunludur. Aksi takdirde müdür defter ve belgeleri derhal kaldırır.

(3) Elektronik ortamda yapılacak olan incelemelerde de kişisel verilerin korunmasını
ve bilgi güvenliğini sağlayacak tedbirler alınır.

Onaylı belge veya örnek verilmesi
MADDE 21 – (1) Herkes sicilin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm belgelerin onaylı

örneklerini veya bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belgeleri, giderlerini
ve harcını ödemek şartıyla alabilir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından örnek talep edilmesi
halinde herhangi bir bedel alınmaz.

(2) Herhangi bir kişinin, bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığını gösteren onaylı bir
belge istemesi halinde, verilecek onaylı belge, esnaf ve sanatkârın adı soyadı belirtilmek sure-
tiyle ve sadece isteme konu olan hususlar için düzenlenir.

(3) Müdürlüğe verilmiş olan bir belgenin onaylı örneği istendiğinde, onay şerhinde mü-
dürlüğe verilen bu belgenin asıl belge olduğu veya onaysız bir örneği veyahut onaylı bir örneği
olduğu açıkça belirtilir.

(4) Asıl bir belgenin örneğinin onayı, altına “Aslı gibidir.” veya bunu karşılayacak ben-
zer bir ibarenin; suret bir belgenin örneğinin onayı ise, altına “Dosyasındaki nüshasının aynı-
dır.” ibaresinin yazılması ile olur. Onay şerhinde suretin çıkarıldığı yer ve tarih yazılır, müdür
tarafından imza edilir ve müdürlük mührü ile mühürlenir.
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(5) Müdürlüklerce başvuruların suret ve özetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi
halinde, bunların onaylarının da elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması ge-
rekir.

(6) Kayıtlardan ve belgelerden onaysız örnek talep edilmesi halinde harç alınmaz.
Sicil dosyalarının veya evrakının yetkili makamlara verilmesi
MADDE 22 – (1) Yetkili makamlar, müdürlüklerden, sicilde mevcut evrakın asıllarının

kendilerine verilmesini talep edebilir. Bu durumda sicil evrakının asılları dizi pusulası ile imza
karşılığı yetkili makamlara teslim edilir. Söz konusu evrakın birer sureti müdürlükçe saklanır.
Yetkili makamlar dosya ile ilgili işlemler bittiğinde gecikmeksizin sicil evrakının asıllarını mü-
dürlüğe iade etmekle yükümlüdür.

(2) Sicil evrakı elektronik ortamda arşivlenmiş ise, yetkili makama elektronik ortamda
erişim hakkı tanınarak evrakın incelenmesine imkân verilir.

(3) Yetkili makamların, fiziki ortamdaki belgelerin asılları yerine onaylı örneklerini ta-
lep etmeleri halinde fiziki ortamdaki belgelerin onaylanmış sureti yetkili makamlara gönderilir.
Elektronik ortamda gönderilecek belgeler ise güvenli elektronik imza ile onaylanır.

ALTINCI BÖLÜM
Tescil, Tescile Başvuru, İlgili Odanın Tespiti, Sicil Tasdiknamesi ve Harçlar

Tescil
MADDE 23 – (1) Esnaf ve sanatkârlar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durum-

larını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yü-
kümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat ver-
mekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapı-
lana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

(2) Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedil-
meleri için sicile kayıt yaptırmaları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılır.

(3) Sicilin çalışma bölgesi içerisinde bir esnaf ve sanatkârın aynı meslek kolu ile ilgili
birden fazla işyeri açması halinde, açılan diğer işyerleri şube olarak adlandırılır. Şube açılması
ve kapanması tescil edilmiş hususlarda değişiklik olarak değerlendirilir.

(4) Tescil, bir hususun sicile geçirilmesini ifade eder ve kural olarak istem üzerine ya-
pılır. Resen, yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır.

(5) Tescil edilecek bütün kayıtların doğrulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların
dayanağı olan belgeler yazılı şekilde veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda müdür-
lüğe verilir. ESBİS ortamında elektronik olarak teyit edilecek bilgiler için ayrıca yazılı bir belge
aranmaz.

(6) Mahkemelerin bir hususun tesciline ya da şerh düşülmesine ilişkin kararını alan
müdürlük, bu kararı tescil eder ya da şerh düşer. Bir hususun şerh düşülmesi, ESBİS üzerinde
söz konusu tescilin yanına açılacak şerhler sütununun doldurulması suretiyle gerçekleşir.

Tescile başvuru
MADDE 24 – (1) Müdürlüğe başvuru yazılı şekilde ya da elektronik ortamda ESBİS

üzerinden yapılır.
(2) Dilekçede istem açıkça belirtilir ve tescil edilecek hususlar gösterilir. Dilekçedeki

hususlar, elektronik ortamda, belge asılları ya da onaylı örnekleri ile doğrulanır.
(3) Başvurunun elektronik ortamda yapılması halinde dilekçe güvenli elektronik imza

ile imzalanır ve ilgili belgeler eklenir.
(4) Elektronik ortamda müdürlüğe yapılacak tüm başvurularda, başvuru anının tespi-

tinde ESBİS’teki tarih esas alınır.
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(5) Müdürlük, sicil işlemlerinde vergi mükellefiyetine ya da vergi muafiyetine ilişkin
belgeleri ister.

(6) Bu Yönetmelikte ve Bakanlıkça yürürlüğe konulan diğer düzenlemelerde işlem tü-
rüne göre belirlenen belgelerin müdürlüğe verilmesi zorunludur. Müdürlük, ihtiyaç duyulması
halinde milli piyango işletme belgesi, mesleki yeterlilik belgesi gibi tamamlayıcı diğer belge-
lerin de müdürlüğe verilmesini isteyebilir.

(7) Tescil başvurusu için gerekli belgelerin ESBİS üzerinden temin edilebilmesi halinde
ayrıca ibraz edilmesi istenmez.

Başvuruya yetkili kişiler
MADDE 25 – (1) Tescil başvurusu ilgililer tarafından yetkili müdürlüğe yapılır.
(2) Tescil başvurusu yapabilecek ilgililer aşağıda sayılmıştır:
a) Esnaf ve sanatkârın kendisi.
b) Esnaf ve sanatkârın noter kanalıyla kendisine yetki verilmiş temsilcisi.
c) Esnaf ve sanatkârın ölümü veya hakkında gaiplik kararı verilmesi durumunda varis-

leri.
ç) Ölen veya hakkında gaiplik kararı verilen esnaf ve sanatkârın varislerinin tespit edi-

lememesi durumunda resen müdürlük.
(3) Bir hususun tescilini istemeye birden çok kimse yetkili olduğu takdirde, Kanunda

ve bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil
tümü tarafından istenmiş sayılır.

(4) İkinci fıkranın (ç) bendi kapsamında yapılan tescil ve ilanlardan harç ve ücret alın-
maz.

Tescili zorunlu hususlar
MADDE 26 – (1) Esnaf ve sanatkârın;
a) Adı ve soyadı, vatandaşlığı ve kimlik numarası,
b) Varsa işletme adı,
c) İş yeri sabit olanların iş yeri ve yerleşim yeri adresi, iş yerleri seyyar olanların yer-

leşim yeri adresi,
ç) İş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla

tahditli olarak belirlenenlerin çalışma bölgesi,
d) Sektörü, meslek kolu, NACE kodu ve tanımı,
e) Varsa temsilcinin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin

kapsamı,
f) Varsa şubesi ve şube adresi,
sicile tescili zorunlu olan hususlardır.
(2) Birinci fıkrada yer alanların dışındaki bilgilere ilişkin kayıtların sicile geçirilmesi

tescil ve ilan hükümlerine tabi değildir.
(3) Müdürlüğün tescile ilişkin kararları ile tescile davetleri, 11/2/1959 tarihli ve 7201

sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Kararlar veya davete ilişkin yazılar, mü-
dürlükte imza karşılığında da tebliğ edilebilir.

İlgili odanın tespiti
MADDE 27 – (1) Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler, müdürlük tarafın-

dan ESBİS üzerinden ilgili odaya gönderilir.
(2) Esnaf ve sanatkârların üye kaydının yapılacağı ilgili oda:
a) ESBİS üzerinde iş yeri adresi olarak beyan edilen yerdeki meslek ve sanatları ile

ilgili ihtisas odası,
b) İş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları

ile ilgili ihtisas odası,
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c) İş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla
tahditli olarak belirlenenlerin, çalışma bölgesinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile il-
gili ihtisas odası,

ç) Meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanlar için karma oda,
d) Kaydolabileceği karma oda da bulunmayanlar için mesleğiyle ilgili en yakın ihtisas

odasıdır.
(3) Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, aynı işyerinde olmak

kaydıyla birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların esas faaliyeti ile ilgili
odaya kaydı sağlanır. Ancak, üyenin yazılı talebi halinde ve yükümlülüklerini de yerine getir-
mesi kaydıyla diğer faaliyetleri ile ilgili odalara da kaydı yapılabilir.

(4) İlgili oda yönetim kurulu, müdürlük tarafında kayıt için bilgileri gönderilen esnaf
ve sanatkârlarla ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. Bu kararlar, esnaf ve sanatkârın
sicile tescil tarihinden itibaren oda üyesi olduğu şeklinde alınır.

(5) Oda yönetim kurulu tarafından Kanunun 8 inci maddesine göre, oda kaydının silin-
mesine karar verilen esnaf ve sanatkârın durumu müdürlüğe bildirilir. Müdürlük, oda kaydının
silinmesine karar verilen esnaf ve sanatkârın oda üyelik kaydını ESBİS üzerinden sonlandırır.

(6) Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tu-
tarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri isteme-
dikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara
kayda zorlanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve
sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları, müdürlük marifetiyle ticaret siciline
aktarılır.

(7) İkinci fıkradaki odaların saptanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
tebliğ ile belirlenir.

Sicil tasdiknamesi
MADDE 28 – (1) Esnaf ve sanatkârın sicile tescil yaptırması halinde ilgiliye onaylı

sicil tasdiknamesi verilir. Tasdiknamede aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Kimlik numarası.
b) Adı ve soyadı.
c) Varsa işletme adı.
ç) İş yeri sabit olanların iş yeri ve yerleşim yeri adresi, iş yerleri seyyar olanların yer-

leşim yeri adresi, iş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mev-
zuatla tahditli olarak belirlenenlerin çalışma bölgesi.

d) Belge düzenlendiği sırada varsa esnaf ve sanatkârın yetkili temsilcisinin adı ve soyadı,
yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı.

e) Sektörü, meslek kolu, NACE kodu ve tanımı.
f) Varsa şubesi ve şube adresi.
(2) Tasdikname; tescili yapan müdürlüğün adını, belgenin düzenlendiği tarihi, son ge-

çerlilik tarihini, müdür veya müdür yardımcısının adını, soyadını ve belgenin elektronik imza
ile imzalandığı bilgisini içerir.

(3) Müdürlük tarafından yapılan değişiklik tescilleri, sicil tasdiknamesinde yer alan bil-
gilerden herhangi birinin de değişmesini gerektiriyorsa, ilgililerin talebine bakılmaksızın tas-
dikname, gideri ve harcı ilgiliden tahsil edilmek suretiyle yenisi düzenlenerek ilgiliye verilir.

(4) Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı
veya yenisi düzenlenmediği sürece altı ay geçerlidir.

(5) Tasdiknamenin geçerlilik süresinin dolması halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri
ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.
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Değişiklik ve sona erme
MADDE 29 – (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil

edilir.
(2) Tescilin dayandığı husus veya işlemler kısmen veya tamamen sona erer ya da orta-

dan kalkarsa sicildeki kayıt, ilgilinin başvurusu üzerine kısmen ya da tamamen silinir.
(3) Kanunda veya bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadığı sürece değişiklik ve

sona erme işlemleri de tescilin tabi olduğu hükümlere tabidir.
Süre
MADDE 30 – (1) Kanunda ve bu Yönetmelikte aksi düzenlenen hallerin dışında ilgili;
a) Tescili gerekli hususların,
b) Değişikliğin,
c) Sona ermenin,
gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde müdürlüğe başvuru yapar.
(2) Sicil işlemlerinin tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine, iznin alın-

masına ya da başka bir kuruma başvurulmasına bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin
düzenlendiği veya iznin alındığı yahut diğer kurumdaki işlemin tamamlandığı tarihten itibaren
işlemeye başlar.

Mahkeme veya resmi kurumun kararına dayanan tescil
MADDE 31 – (1) Mahkemenin veya resmi bir kurumun, bir hususun resen tesciline

ilişkin kararını alan müdürlük, bu kararı resen tescil eder. Mutabakat Komitesi kararları ile Ko-
ordinasyon Kurulu kararları gereği sicilde yapılması gereken tescil işlemleri müdürlük tara-
fından resen yapılır.

(2) Koordinasyon Kurulu kararları gereği yapılan resen tescil ve ilanlardan harç ve ücret
alınmaz.

(3) Mahkeme veya resmi bir kurum, verdiği hüküm veya kararda tescil edilecek husus
ile ilgili olarak müdürlüğü resen tescil ile sorumlu tutmadığı hallerde tescil, başvuruya yetkili
kişilerin başvurusu üzerine yapılır. Tescil yükümlülüğünün süresi içinde yerine getirilmemesi
halinde, müdürlük 38 inci madde gereğince işlem tesis eder.

Tescil tarihi
MADDE 32 – (1) Tescili gerçekleştirilen bütün işlemlerde tescil tarihi, ESBİS’te elek-

tronik imza ile kayıt altına alındığı tarihtir.
Tescil ve ilanın etkisi
MADDE 33 – (1) Sicil kayıtları sicil gazetesinde ilan edildiği günü izleyen iş gününden

itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye baş-
layacak olan sürelere de başlangıç olur.

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına
veya sürelerin derhal işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır.

(3) Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş
olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, iyi niyetli üçüncü kişilerin ilan edilen
duruma güvenleri korunur.

Harçlar
MADDE 34 – (1) Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek is-

teyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Resen yapılması gereken tescil, deği-
şiklik ve silinmeler harç tahsil edilmeden önce yapılabilir. Ancak, bu işleme ait harç, tahsili
için derhal ilgili vergi dairesine bildirilir. Harcın tamamıyla ödenmemiş olmasına rağmen harca
tabi işlemi yapmış veya örneği vermiş olan müdür ve müdür yardımcısı harçtan, mükellef ile
beraber müteselsil olarak sorumludur.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Gerçeklik İlkesi, İnceleme Yükümlülüğü, Sorumluluk, Tescile Davet ve Ceza, 

Müdürlüğe Bildirim Yükümlülüğü
Gerçeklik ilkesi, aldatma yasağı ve kamu düzenine uygunluk
MADDE 35 – (1) Sicile yapılacak tescillerin, gerçeği tam olarak yansıtması, üçüncü

kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımaması ve kamu düzenine aykırılık oluşturmaması
gerekir.

İnceleme yükümlülüğü
MADDE 36 – (1) Tescil için aranan şartların mevcudiyeti aşağıdaki hususlar dikkate

alınarak incelenir:
a) Tescili istenen hususun sicile kaydının gerekli olup olmadığı.
b) Tescil isteminin mevzuatta öngörülen şekilde ve ilgililer tarafından yapılıp yapılma-

dığı.
c) Tescil için mevzuatta öngörülen belgelerin bulunup bulunmadığı.
ç) Tescil edilecek hususun Kanunun emredici hükümlerine aykırı bulunup bulunmadığı.
d) Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı, üçüncü kişilerde

yanlış bir izlenim yaratacak nitelik taşıyıp taşımadığı ve kamu düzenine aykırı olup olmadığı.
e) Tescil edilecek hususun Bakanlığın veya diğer resmi kurumların iznine ya da uygun

görüşüne tabi olması halinde, söz konusu iznin veya uygun görüşün alınıp alınmadığı.
(2) Müdürlükçe birinci fıkra hükmü uyarınca yapılan inceleme sonucunda, tescil için

aranan şartlardan bazılarının eksik olduğunun anlaşılması halinde durum ilgiliye yazı ile bil-
dirilir. Bildirilen hususların mevzuata uygun hale getirilmesi veya eksikliklerin giderilmesi için
en fazla 30 gün süre verilir. Verilen süre, işlemin mahiyetine göre her seferinde en fazla 30 gün
olmak üzere en çok iki defa uzatılabilir. Verilen veya uzatılan süre içinde durum mevzuata uy-
gun hale getirilmez veya eksiklikler tamamlanmaz ise tescil isteği reddedilir.

Sorumluluk
MADDE 37 – (1) Tescil için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, 13/1/2011 tarihli ve

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca cezalandırılır.
Müdürlük tescil için gerçeğe aykırı beyanda bulunanları idari para cezası uygulanmak üzere
mahallin en büyük mülki amirine bildirir. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin taz-
minat hakları saklıdır.

(2) Kayıtların 35 inci maddeye uymadığını öğrendikleri hâlde düzeltilmesini isteme-
yenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi ve sona ermesi dolayısıyla, değişiklik veya sona
ermenin tescilini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu
olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin
ile yükümlüdürler.

Tescile davet ve ceza
MADDE 38 – (1) Tescil edilmesi gereken bir hususun ilgilisi tarafından tescil ettiril-

mediğini haber alan müdürlük, tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri, otuz gün
içinde tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat
etmeye çağırır. Bu davette, kanuni dayanaklar gösterilmek suretiyle davetin gerekçesi, tescili
gereken durum ve tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin yaptırımları belirtilir.

(2) Birinci fıkra gereğince yapılan çağrı üzerine, süresi içinde tescil isteminde bulunul-
maması veya kaçınma sebepleri bildirilmiş olmasına rağmen kaçınma sebeplerinin yeterli gö-
rülmemesi hallerinde müdürlük, durumu sicilin bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakan as-
liye hukuk mahkemesine bildirir. Mahkemenin tescile hükmetmesi halinde resen tescil yapılır.
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(3) Müdürlükçe verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini
de bildirmeyen kişi, 6102 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca cezalan-
dırılır.

(4) Üçüncü fıkra gereğince idari para cezası verilmesine rağmen, kanuni süre içerisinde
tescil isteminde bulunmamakta ısrar edilmesi halinde, müdürlük durumu sicilin bulunduğu yer-
deki ticaret davalarına bakan asliye hukuk mahkemesine bildirir. Mahkemenin tescile hükmet-
mesi halinde resen tescil yapılır.

Müdürlüğe bildirim yükümlülüğü
MADDE 39 – (1) Herhangi bir hususun tescili isteminde bulunma yükümlülüğünü ye-

rine getirmemiş olanları öğrenen noterler, belediyeler, odalar ve vergi daireleri gibi resmi ma-
kamlar durumu müdürlüğe bildirir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İlan

İtiraz
MADDE 40 – (1) İlgililer; tescil istemleri ile ilgili olarak müdürlükçe verilecek karar-

lara karşı, tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerdeki ticaret davalarına
bakan yetkili asliye hukuk mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilir. Mahkeme dosya üzerinde
yapacağı inceleme sonucunda tescilin gerekli bulunduğu sonucuna varırsa tescilin yapılmasını
müdürlüğe emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder.

İlan
MADDE 41 – (1) Tescil işlemleri, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadıkça Kanunun

70 nci maddesine göre sicil gazetesinde ilan edilir.
(2) İlan, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında Konfederasyon tarafından ESBİS kul-

lanılarak elektronik ortamda sicil gazetesinde yayınlanır.
(3) Sicil gazetesinde yayınlanacak ilan ücretleri sicil gazetesi komitesinin teklifi ve Ba-

kanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Sicil gazetesi ilan ücretleri sicil ta-
rafından elektronik ortamda tahsil edilir ve sicil gazetesi hesabına elektronik ortamda aktarılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sicil gazetesi kayıtları
MADDE 42 – (1) Sicil gazetesinin 2012 yılından önceki kayıtlarına ulaşılmasında Ba-

kanlığın görüşü doğrultusunda hareket edilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf

ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ESBİS, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

bir yıl içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir. ESBİS uygun hale getirilinceye kadar bu
Yönetmelik kapsamında tutulacak defterler mevcut haliyle tutulmaya devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce müdür, müdür yardımcısı ve sicil
personeli olarak atanmış olanlarda 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde
belirtilen nitelikler aranmaz.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI GÜVENLİK SERTİFİKASI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 –  21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Elektronik
Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ö) bendinde yer alan “10 kHz-60 GHz” ibaresi “10 kHz-94 GHz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Güvenlik Sertifikasının düzenlenme tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde sis-
tem işletmeye alınır ve sistemin faaliyete geçmesini müteakip 7 iş günü içerisinde gerekli öl-
çümler yapılarak asgari olarak EK-3’te yer alan Ölçüm Değerleri Formundaki bilgiler, Kuru-
mun belirlediği süreç, yöntem ve sistemler üzerinden Kuruma teslim edilir. Sabit elektronik
haberleşme cihazlarının işletmeye alınmaması nedeni ile EK-3 Ölçüm Değerleri Formundaki
bilgilerin süresi içinde gönderilmemesi halinde Güvenlik Sertifikası iptal edilir. Ancak aynı
yer için yeniden Güvenlik Sertifikası müracaatı yapılabilir.”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı  “Ölçüm yapacak personel”
şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ölçümler, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokulu ile lisele-
rinin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, oto-
masyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elek-
tronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerinden mezun olanlar esas olmak üzere, ihtiyaç ha-
linde dört yıllık lisans mezunları dâhil edilerek usul ve esasları Tebliğ ile düzenlenen ve Kurum
tarafından verilen teknik, teorik, mevzuat ve ölçümlere dair eğitimleri tamamladıktan sonra
yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı olan kişiler tarafından yapılır.

(2) Kurum tarafından verilen eğitimlerin sonunda düzenlenen yazılı ve uygulamalı sı-
navlarda başarılı olanlara ölçüm işlemlerine esas olan ölçüm sertifikası düzenlenir. Bu kişilerin
taşıması gereken nitelikler, sınav şartları, eğitim içerik ve takvimi ve ölçüm sertifikası veril-
mesine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 kHz-
60 GHz” ibaresi “10 kHz-94 GHz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde
yer alan “bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş” ibaresi “tabipliklerin birinden alı-
nacak” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yü-

rütür. 
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE
2018/15

13 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YAZILI SÖZLEŞME ESASINA GÖRE ÜRETİLEN TÜTÜNLERİN ALIM-SATIMI
İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR VE BU ALIM-SATIMDA KULLANILMASI 

GEREKEN TİP SÖZLEŞME İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/48)

Genel esaslar
MADDE 1 – (1) 2019 ürün yılından itibaren yazılı sözleşme esasına göre üretici tü-

tünlerinin alım-satımında kullanılması gereken Ek-1’de yer alan Tip Sözleşme, ilgili tarafların
ve kuruluşların da görüşleri alınmak suretiyle, 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince belirlenmiştir.

(2) Akit serbestisi ve rekabet hukukunun genel ilkeleri gözetilerek düzenlenen Tip Söz-
leşme, kendine özgü tekniklerle üretilen ve kurutulan Hasankeyf tipi tütünler hariç, sözleşmeli
olarak üretimi yapılan bütün tütün çeşitleri için geçerlidir.

(3) Yazılı sözleşmeler, tütünlerin tarlaya dikiminden önce ve en geç nisan ayının sonuna
kadar Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcılar ile üreticiler veya bunların temsilcileri arasında
akdedilir.
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(4) Yazılı sözleşme esasına göre tütün ürettirip satın almak isteyen Tütün Ticareti Yetki
Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ihtiyaçları kadar Tip Sözleşmeyi Bakanlıktan bedeli kar-
şılığında alır.

Sözleşmede uyulacak hususlar
MADDE 2 – (1) Taraflar arasında akdedilecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlara uyul-

ması zorunludur:
a) Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kişilerin tütün üreticisi olması zorun-

ludur. Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersizdir.
b) Sözleşmeli üretim esasına göre üretilen tütünlerin Tip Sözleşmenin 4 üncü madde-

sindeki nevi fiyatları ve 9 uncu maddesindeki özel hükümler taraflar arasında varılan mutaba-
kata göre serbestçe belirlenip sözleşmenin ilgili bölümlerine derç edilir.

c) Tip Sözleşmenin sınıflandırma ve nevi tanımları başlıklı 8 inci maddesi ile özel hü-
kümler başlıklı 9 uncu maddesine alıcılar tarafından yazılacak hususların bu amaçla ayrılan
boşluklara sığmaması halinde, sözleşmenin bu maddelerinde belirtilmek kaydıyla Tip Sözleş-
meye ek yapılabilir. Tip Sözleşmenin özel hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde ve bu amaçla
düzenlenen eklerde bu sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılacak veya bu hükümlerle
çelişecek ifadelere yer verilmesi durumunda bu ifadeler geçersiz olur.

ç) Taraflar arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri
esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durum Tip Söz-
leşmenin özel hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilir. Tütün üretiminin, organik tarım
faaliyetleri esaslarına uygun olarak yapılması hususunda anlaşan alıcı ve üreticiler isterlerse
belirlenen özel hükümler çerçevesinde en fazla beş yıl süreli sözleşme imzalayabilirler. Uzun
süreli yapılacak sözleşmenin özel hükümler başlıklı 9 uncu maddesine “Tütün üretimi ekteki
özel hükümler doğrultusunda organik tarım faaliyetleri esaslarına göre yapılır.” yazılarak,
Ek-3’te yer alan “Organik Tütün Üretimi ile İlgili Özel Hükümler” çizelgesi tarafların muta-
bakatı ile düzenlenip, imzalanarak sözleşmenin ekine konulur.

d) Tip Sözleşmenin 8 inci maddesinde yer alan sınıflandırma ve nevi tanımlarını alıcılar
İzmir, Samsun (Maden, Evkaf, Canik), Bafra ve Basma menşeleri için Ek-2’de yer alan nevi
tanımları doğrultusunda, diğer menşeler ve tütün tipleri için ise sözleşmelerin akdinden önce
Bakanlıktan alacakları onay doğrultusunda yaparlar.

e) Tip Sözleşmenin (1-B) maddesindeki “oğlu/kızı”, “………….. Ziraat Odasından/zi-
raat odası bulunmadığından ……........ İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden”, 3 üncü mad-
desinin başındaki “mevkiindeki/mevkilerindeki” ve (3-F) maddesindeki “bir adet kanaviçe
(çul)/karton kutu/…..adet denk ağacı” seçenekli kısımları dışında matbu kısımlarının hiçbir
bölümü üstü çizilmek suretiyle iptal edilmez, çizilmesi halinde dahi çizilen bölümler geçerli-
liğini korur.

f) Sözleşmede mevkii ve dekarı belirtilen parselden, sözleşmede yazılı miktarın
%10’undan fazla ürün elde edilmesi durumunda; %10’u aşan miktarın, ürünün tam mahsul bü-
tünlüğünün devamı niteliğinde olması şartıyla sözleşme koşullarında alım-satımı yapılabilir.

g) Şikâyete konu olan sözleşmelerin bir örneği Bakanlıktan talep edilmesi halinde ilgili
kurum ve kuruluşlara verilir.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10562 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10468 

—— • —— 
Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10469 
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Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10660 

—— • —— 
Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10662 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10661 
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Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10664 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10665 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

"1 ADET ÜST DÜZEY BEYİN CERRAHİ AMELİYAT MİKROSKOBU CİHAZI"  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Üst Düzey Beyin Cerrahi Ameliyat Mikroskobu Cihazı” 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/12/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10986/1-1 
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MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Teknik Uygulamalar Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Microsoft Kurumsal Lisans kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

Microsoft markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 19.12.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 10958/1-1 
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TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR 
Erzincan Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan 

taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif 
(artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

Madde 2 - İhale 27.12.2018 Perşembe günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen 
Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 27.12.2018 Perşembe günü saat 
10:00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi 
gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

Madde  4- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 
YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL  (ARSA)  SATIŞI 
 

S.NO ADA PARSEL M² 
PEŞİN 

MUHAMMEN BEDEL TL 
GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ TL 

1 9 10 2.015,98 3.023.970,00 TL. 90.720,00 TL. 

 
Madde  5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 6- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE 
BELGELER : 

6.1-  Kimlik Belgesi Fotokopisi. 
6.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 
6.3-  İmza Beyannamesi, tüzel kişilik olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren imza beyannamesi 
6.4-  Şartname alındı makbuzu. 
6.5-  İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

6.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz 
veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 
belgelerden herhangi birisi, 

6.7-  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge, 
6.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye 

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar. 
6.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
6.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi. 
6.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge. 
6.12- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge. 
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Madde 7- Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli 
üzerinden 3.023.970,00 TL (Üçmilyonyirmiüçbindokuzyüzyetmişlira)’nın altında olmamak üzere 
verilecektir. 

Madde 8-  Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.               
Satışı yapılacak taşınmaz mal (arsa), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 
4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır. 

Madde 9-  İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve 
bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir. 

Madde 10- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde 
bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir 
Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, 
ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 
1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir. 

Madde 11-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. 
İLAN OLUNUR 
Bilgi İçin  : 
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü 
Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN 
Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr 
 10848/1-1 

—— • —— 
KARS LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜNDE 2 KİŞİYLE 2019 YILI İÇERİSİNDE LOJİSTİK 

HİZMETLERİ İLE GÜMRÜK İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HİZMET  
SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/643023 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983      0 346 221 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Satın Alınması İşi Kars Lojistik Müdürlüğünde 2 

kişiyle 2019 yılı İçerisinde Lojistik Hizmetleri ile Gümrük İşlerinin yürütülmesi için Hizmet Satın 
Alınması İşi. 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 24/12/2018 günü saat 
10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 
toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda)  görülebilir. İhaleye 
teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 
Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve 
Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 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. 10973/1-1 
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IP SANTRAL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Mamul Mal Alımları (IP Santral Sistemi 1 Adet) alımı işi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 
uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 
İhale kayıt numarası :2018/636079 
1- İdarenin  
a) Adresi :Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası (342)360 11 85- (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: http://bap.gantep.edu.tr 

2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları(IP Santral Sistemi 1 

Adet)) 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje 

Yürütücüsünün göstereceği yere 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] :Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen ) 

takvim günüdür. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu 
Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati :27/12/2018 Perşembe  günü saat:10:00 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 
madde 7.4’ den görülebilir 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 
madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- Bu  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
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7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 
teslim edilecektir.  

9- İstekliler tekliflerini,  mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
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 sözleşme 
imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 10763/1-1 

—— • —— 
İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/648750 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 16 Kalem İzolasyon Malzemesi 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 10.01.2019 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10947/1-1 

http://bap.gantep.edu.tr/
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 
Büyükkovanağzı Mahallesi 37361 ada 6 nolu parselde bulunan 42 bağımsız bölüm nolu 

(Birinci kat: 633,00 m² Teras: 287,00 m²) mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, 3.250.000,00 TL 
muhammen bedelli 97.500,00 TL geçici teminatlı Teraslı Restoran, 2886 sayılı yasa hükümleri ve 
şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. 

(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den 
istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 
İhale 26/12/2018 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan 

Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1.kat encümen 

salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  
1 - Teklif Mektubu, 
2 - Geçici teminat, 

3 - Tebligat için adres beyanı, 
4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye 

katılmak istendiğini belirten dilekçe, 
6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

7 - Kanuni ikametgâh belgesi, 
8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca; 
a. Noter tasdikli imza sirküleri, 

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 
9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,  

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.  
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 26/12/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na 
teslim etmeleri gerekir. 
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Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 26/12/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, 

sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale 
bedeli 18 eşit taksitle ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İlan olunur. 10951/1-1 

—— • —— 
EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1) Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname 

Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin 
(a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur. 

2) Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3) İşin tahmin edilen bedeli 36.524.925,00 TL, geçici teminatı ise 1.095.747,75 TL’dir. 
4) İhale 26/12/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 
5) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire 

Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 
200,00 TL’dir). 

6) İsteklilerin teklif mektuplarını 26/12/2018 Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar Adana 
Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında 
vermeleri gerekmektedir. 

7) İhaleye katılabilmek için; 
a. Kanuni ikametgahı olması 
b. Tebligat İçin Adres Beyanı, 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2018 yılı) 
1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınmış belge, 
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3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

d. İmza sirküleri vermesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye 
sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir) 

g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi 
h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 
ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya 

yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel 
müdürlük teyitli olacaktır) 

i. 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 
j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi) 
k. İş Araçları Taahhütnamesi 
l. Personel Taahhütnamesi 
m. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri 
n. Son 5 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri 
o. Dosya alındı makbuzu, 
ö. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 1.095.747,75 TL tutarındaki geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu. 
p. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu 
8) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 10762/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Pendik Belediyesinden: 

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 

bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) 

temin edilebilir. 
 

Bölge 

Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

Bedeli Geçici Teminat 

Ödeme 

Şekli 

İhale gün 

ve saati 

Dolayoba 0/4868 859,11 

(K1) 

Rumuzlu 

Konut 

Alanı 

4.295.550,00 TL. 

(Dörtmilyoniki 

yüzdoksanbeşbin 

beşyüzelli Türk 

Lirası) 

128.867,00TL. 

(Yüzyirmisekizbin 

sekiz yüzaltmışyedi 

Türk Lirası) 

%40'ı 

Peşin 

Kalanı 12 

Taksit 

25.12.2018 

Salı 

Saat: 10:30 

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (K1) rumuzlu konut 

alanında kalmaktadır. Maks Taks:0.60, normal katlarda Taks:0.35, Emsal: 1.60, Hmax: 24.50 m’dir. 

Dolayoba 4868 parsel sayılı 859,11 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı 

Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1- İkametgâh belgesi, 

2- Nüfus cüzdan sureti, 

3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
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B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 10684/1-1 



14 Aralık 2018 – Sayı : 30625 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

LAPAROSKOPİK CERRAHİ SETUP YARDIMCI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname 
eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2018/650174 LAPAROSKOPİK CERRAHİ SETUP 
YARDIMCI CİHAZLARI 9 KALEM (15 ADET) ALIMI 

1 - İdarenin 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 4270 - 3534 - 2009  
ç) Belgegeçer : 232 311 4322  
d) E- posta : bapege@gmail.com.tr  
2 - İhale Konusu malın 
a) Adı : LAPAROSKOPİK CERRAHİ SETUP YARDIMCI 

CİHAZLARI  
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 9 Kalem (15 Adet) 
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Başkanlığı Bornova/İZMİR  

d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İhale Salonu   
b) Tarihi ve Saati : 27.12.2018 Perşembe günü - saat 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi 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 alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu  cevaplar “…..marka… model…cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. İhaleye katılacak istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça 
ve aksesuarların döviz bazında fiyatlarını bildirmek zorundadır. 

4.3.4. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan)  en düşük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.   
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
postayla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler 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 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 10955/1-1 
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GENİŞALAN KAPLAMA SİSTEMİ KURULUMU VE MEVCUT  

TELSİZ RÖLE SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU VE 

MONTAJLI MALZEME ALINACAKTIR 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2018/637321 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Süresi : TCDD 2. BÖLGE MINTIKASI GENİŞALAN 

KAPLAMA SİSTEMİ KURULUMU VE 

MEVCUT TELSİZ RÖLE SİSTEMİNİN 

MODERNİZASYONU VE MONTAJLI 

MALZEME ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen 

alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak 

suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye 

çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir.  

3 - İhale tarihi ve saati : 24/12/2018 Pazartesi günü, saat 14:00 

4 - İhalenin yapılacağı adres : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ 

ANKARA 

5 - Tekliflerin TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

24/12/2018 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 

2.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 1.500,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10948/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çorum Merkez Gülabibey 

Mahallesinde bulunan imar planının 19-K-4-C paftasında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı 
işaretli 4731 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 4339,00 m2’lik taşınmaz ile Tepecik Mahallesinde 
bulunan imar planında Emsal 2.0 yükseklik serbest konut parseli işaretli 68 pafta, 2043 ada, 2 
nolu parselde kayıtlı, 3902,73 m2’lik taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. 
Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır. 

 
S. 
No Mah. Cinsi Pafta Ada Parsel 

Miktar 
m² Tahmini Bedel 

Geçici 
Teminat Saati 

1 Gülabibey Arsa 19-K-4-C 4731 2 4339,00 
4.250.000,00 

TL 
127.500,00 

TL 
14.30 

2 Tepecik Arsa 68 2043 2 3902,73 
2.400.000,00. 

TL 
72.000,00 

TL 
15.00 

 
Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 
İhale Tarihi ve Yeri: 27.12.2018 Perşembe günü Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, 

Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerde Aranan Belgeler: 
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi 
B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri 
C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri 

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) 
G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 
İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 
Tekliflerin en geç 27.12.2018 Perşembe günü ilanın 1. sıra numarasındaki taşınmaz için 

saat 14.30’a kadar, ilanın 2 sıra numarasındaki taşınmaz için 15.00’e kadar Belediyemiz Hizmet 
Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi 
gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 
eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

 10950/1-1 
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ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığından: 
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 10604/1-1 
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TAŞINMAZ ÜZERİNE ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Koru 

Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve imar planında kullanımı Spor Alanı olan taşınmaz 
üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Sınırlı Ayni 
Hak Tesis edilerek inşaat yaptırılacaktır. 

 

İli İlçesi Mahallesi 

Ada/ 

Parsel 

Arsa 

Alanı 

(m2) 

İmar 

Kullanımı 

Toplam 

İnşaat Alanı 

m2 

Keşif Bedeli 

(TL) 

Ankara Çankaya Koru 15569/3 10420 Spor 9298.57 15.151.964,86 

 
1 - İşin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2018 yılı Yapı Yaklaşık 

Maliyetleri Hakkındaki Tebliği esas alınarak 15.151.964,86-TL. (OnBeşMilyonYüzElliBirBin 

DokyüzAtmışDörtTürkLirasıSeksenAltı Kuruş)’dır. 
2 - İhale 27.12.2018 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye 

Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 ANKARA 

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube 

Müdürlüğü’nden 08.00–17.00 saatleri arasında görülebilir 
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, 

ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a. İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi 
b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2018 yılı vizeli), 

1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

c. Noter tasdikli imza sirküleri veya eşdeğer belge. 

d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

e. İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 15.151.964,86x%3 = 454.558,95-TL 

(DörtyüzElliDörtBinBeşyüzElliSekiz Türk Lirası DoksanBeş Kuruş) Geçici Teminat bedeli. 
Geçici teminat ortak girişim ortaklarınca müştereken veya münferiden karşılanabilir. 

f. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer yeterlik belgeleri; 
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1) İsteklilerin, son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan, tek sözleşmeye dayalı yapmış 
oldukları yapım işlerinin ihale konusu işin keşif bedelinin ve/veya toplam inşaat alanının %50’si 
kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde 
belirtilen IV-A grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, 
BIII. grubu işlere ait iş bitirme belgesi, 

2) İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve 
görevlerini belirten belge, 

3) Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
4) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler, 
5) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge, 
6) İsteklinin son 3 yıla ait şirket cirosu, 
7) İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’ i kadar da banka 

referans mektubu verilecektir. 
8) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; Ortak Girişim ortaklarından 

herhangi birinin bu maddede istenilen şartları karşılaması yeterlidir. 
g. Okçuluk faaliyetleri ile ilgili yeterlik şartları: 
1) İstekli Okçuluk Sporunda eğitim veren spor kulübü olmalı ve eğitimi ile ilgili en az 

5yıl ve üzeri süre boyunca faaliyette bulunuyor olmalıdır. Bu husus ticaret sicil gazetesi ve 
faaliyet durum belgesi ile tevsik edilmelidir. 

2) İstekli Okçuluk branşında(Olimpik branş olan klasik yay kategorisinde) Dünya, Avrupa 
Şampiyonaları, Olimpiyat -Paralimpik oyunlarının herhangi birinde en az bir sporcusu ile 
madalya (birincilik, ikincilik veya üçüncülük) almış olmalıdır. Bu sporcular madalya aldıkları 
dönem içerisinde isteklide lisanslı sporcu olmalıdır. Sporcuların derece aldığını gösterir belge 
ilgili federasyonlar tarafından tasdiklenmiş olmalıdır. Derece alan sporcunun, derece aldığı 
dönemde, isteklide lisanslı sporcu olduğu hususu, Gençlik Spor İl Müdürlüklerinden alınmış 
onaylı sporcu bilgi formu ile tevsik edilmelidir. 

3) İstekli, bünyesinde uluslararası antrenörlük belgesi bulunan antrenör bulunduruyor 
olmalıdır. Bu husus ilgili federasyon tarafından verilmiş antrenörlük belgesiyle tevsik edilecektir. 

4) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; Ortak Girişim ortaklarından 
herhangi birinin bu maddede istenilen şartları karşılaması yeterlidir. 

h. Yer Görme Belgesi 
i. Şartname bedeli Alındı Makbuzu. 
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat 

yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (BeşYüz) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 

gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir. 
İlan olunur. 10975/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10972/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10978/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 11004/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: 

TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU 

AÇIKLAMA: 

Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren 

ayrıntılı fizibilite raporunu, 

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, 

Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı 

yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya 

mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli, 

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, 

tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da 

uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izni, 

Sözleşme: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek 

irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, 

Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma 

sürelerini gösteren planını, 

Tesis: Tekne imal yerini 

Yatırımcı: Tekne imal yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi yada kişileri, 

Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine ilişkin Yönetmeliği, 

ifade eder. 

Muğla ili, Marmaris ilçesi, Bozburun mahallesi, Nergiz mevkiinde bulunan mülkiyeti 

Hazineye ait 324 ada, 8 parsel numaralı 35.852,57 m2 yüzölçümlü Ekli krokide yer alan 

taşınmazın, tekne imal yeri amacıyla kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere bu duyuru ve 

Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 

1 - Muğla ili, Marmaris ilçesi, Bozburun mahallesi, Nergiz mevkiinde bulunan mülkiyeti 

Hazineye ait 324 ada, 8 parsel numaralı 35.852,57 m2 yüzölçümlü ekli krokide yer alan taşınmaz 

tekne imal yeri amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir. 

2 - Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine 

uygun tesis kurabilecektir. 

3 - İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 

görebilecektir. 

4 - Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu 

ve ilgili meri mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 
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5 - Katılım payı bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine Taşınmazlarının 

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 11’inci maddesi 
kapsamında belirlenecektir. 

6 - Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince 
Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine 
ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli 

muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilecektir. 
7 - Kendisine Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek 

yatırımcı, yerin tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir 

yıldan sonra ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede 
belirtilen yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir 
yıla kadar uzatılabilecektir. 

8 - Avan projede, tahsis amacına uygun olarak, sonradan yapılacak değişiklikler 
konusunda İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır. 

9 - Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde 

tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir. 
10 - Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi 

ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 

işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir. 

11 - Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak, 

bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik 
verilecektir. 

I- Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler 

a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu, 
b) Varsa tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi, 
c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 

d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 
aslı veya noter tasdikli örneği, 

e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi, 

f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili 
temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi, 

g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, 

h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü, 
i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste, 
j) Varsa kızakların türleri ve ebatları, 

k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri, 
l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak) 
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m) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı, 

n) Termin planı, 
o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri, 

p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği, 
13 - İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 

14 - Tekne imal yerine yönelik yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel 
kişileri, iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyalarını, iş bu duyurunun Resmi 
Gazete’deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf usulü Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, 
C Blok Kat: 6   06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati bitimine kadar teslim 
edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları ile posta ile yapılan 

müracaatlar ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve istenilen bilgi ve 
belgeleri eksik olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon 

tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir. 

EK: Tahsisi yapılacak Tekne İmal Yerine ait kroki 

 

NO PUANLANACAK KRİTER İSMİ 
10 ÜZERİNDEN 

PUANLAMA 

 Tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi  

 Son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli  

 Gerçek kişi/tüzel kişi  

 Yapılacak yatırımın maliyeti  

 Yatırım için planlanan finansman kaynağı  

 Kapalı alanların toplam yüzölçümü  

 Açık alanların toplam yüzölçümü  

 İstihdam durumu  

 Kızakların türleri ve ebatları  

 Kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri  

 Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (m.)  

 Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı  

 Termin planına göre yatırımın ne zaman tamamlanacağı  

 Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar  

 Tesiste kullanılacak kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri  

 Atıkların nasıl bertaraf edileceği  
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 10689/2-2 
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Sayıştay Başkanlığından: 

DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR 

1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 

(kırkbeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve 

mülakat sınavına tabi tutulacaktır. 

Eleme sınavının Tarih ve Süresi 

a) 23 Şubat 2019 tarihinde Ankara,da yapılacaktır. 

b) Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. 

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

Sınava girecek kişilerde; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri 

taşımak, 

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını 

doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular) 

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az 

dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel 

bir durumu olmamak, 

Şartları aranır. 

2- Sınava başvurular: 

a) 08-15 Ocak 2019 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 23 Ocak 2019 tarihidir. 

b) Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya 

bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) 

alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. 

ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında 

alacaklardır. 

c) ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim 

bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. 

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise 

başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet 

adresinden) T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden 

yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. 
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3- Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen 

yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır. 

I. Oturum: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:15-12:15/14:45-16:45 

II. Oturum: 28 Nisan 2019 Pazar 10:15-12:15/14:45-15:45/15:45-16:45 

Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup 

(Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, 

adaylara verilen bir A4 yaprağında sınırlandırılmış alana yazılacaktır.) Yazılı sınav alanlarından 

Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru 

formunda belirteceklerdir. 

4- Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta 

içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden T.C.Kimlik Numarası ve aday 

şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini 

ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir. 

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca 

sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin 

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik 

Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. 

5- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın 

(http://www.sayistay.gov.tr)web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, 

adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin 

internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler. 

Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri 

gerekmektedir. 

6- Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. 

Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı  bildirileceğinden, adayların; 

tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı 

özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 

Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri 

gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar 

Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır. 

7- Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları 

sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. 10970/2-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:  

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla 

öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlanımız Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince 

yayımlanmaktadır. 

İlan başvuru tarihi : 14.12.2018 

İlan son başvuru tarihi : 28.12.2018 

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında 

dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait 

Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra; 

Profesör  

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile 

“Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet 

biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-

öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans 

çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki 

belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim 

edeceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi: 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve 

anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik 

fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve 

doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet 

dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime 

teslim edeceklerdir. 

NOT  

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler. 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2018 – Sayı : 30625 

 

3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter 

veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından  

(www.turkiye.gov.tr)  alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.) 

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili 

birimlere başvurularını yapmalıdırlar. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Profesör 1 1  

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Eğitimde ölçme ve 

değerlendirme alanında 

doktora yapmış olmak. 

 

İlan olunur. 10846/1-1 

—— • —— 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

13/12/2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Öğretim 

Üyesi alım ilanında Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları doçent kadrosu için sehven 

yabancı dil (İngilizce) şartının yerine getirilmesi istenmiş olup, ilanın düzeltilmiş hali aşağıdaki 

şekildedir. 

İlan olunur. 
 

DÜZELTME 

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Doçent 1 1 

Yoğum bakım konusunda 

deneyimli olup, Hemapoetik kök 

hücre transplantasyonu konusunda 

çalışmaları olmak. 

 11005/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4B) ALIM İLANI 
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 10909/1-1 

—— • —— 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili 

maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.  

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara 

üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel 

Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. 

 

Birim Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adet 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

 

 10908/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

13369 ada 22 parsel ve güneyindeki otopark alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 10953/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 10847/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 466)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 467)
–– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere
İlişkin 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bu
Kararın Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 468)

ATAMA KARARLARI
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Açık Bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma

Genel Müdürlüğüne, Mehmet Ali KAHRAMAN’ın Atanması Hakkında Karar
(Karar: 2018/249)

–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür
Yardımcılığına, Sakine Solmaz HABERAL’ın Atanması Hakkında Karar
(Karar: 2018/250)

–– Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet ARI’nın
Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/251)

–– Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman
Bölükbaşı DARA’nın Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2018/252)

YÖNETMELİKLER
–– Basın Kartı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 465)
–– Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı

Hakkında Yönetmelik
–– Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği
–– Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

GENELGE
–– 2018/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ
–– Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretilen Tütünlerin Alım-Satımı ile İlgili Usul ve

Esaslar ve Bu Alım-Satımda Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili
Tebliğ (No: 2018/48)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/10/2018 Tarihli ve 2017/23849 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 13/12/2018 tarihli ve 30624 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kuruluna Ait Karar ve Eki Seçim Takvimi, 2. mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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