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İçişleri Bakanlığından:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2014 tarihli ve 28924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İda-

resi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez

Teşkilatı Disiplin Amirleri Cetveli başlıklı Ek-1 inci cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İda-

resi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 8 inci

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Bakanlığınca” ibaresi “Per-

sonel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları Dairesi Bakanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1. Hu-

kuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi “I. Hukuk Müşaviri ve Personel

Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

GÖÇ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç Uz-

manlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi

Başkanı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş,

beşinci fıkrasında yer alan “her konu grubundan en az elli puan ve” ibaresi “yüz tam puan üze-

rinden” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25 inci maddesinin

birinci fıkrası ile 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi

Başkanlığınca” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 23 üncü madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ibareleri “Personel

Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ve “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel

Dairesi Başkanlığına” ve “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

İL GÖÇ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Göç

Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dai-

resi Başkanı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer

alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş,

beşinci fıkrasında yer alan “her konu grubundan en az elli puan ve” ibaresi “yüz tam puan üze-

rinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ve “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel

Dairesi Başkanlığına” ve “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME 

HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve tarla

içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri

ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi, 22/11/1984
tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanu-
nunun 6 ncı maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununun 24 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile: Karı, koca ve varsa birlikte oturan reşit olmayan çocuklardan meydana gelen

müesseseyi,
b) Arazi: Toprak, iklim, topoğrafya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda

etkisi altında bulunan yeryüzü parçasını,
c) Arazi derecelendirmesi: Arazi toplulaştırma sahasında bulunan gerçek ve tüzel kişiler

ile devlete ait arazilerde yapılacak toprak etütleri ve laboratuvar analizleri ile belirlenen toprak
özellikleri, verimlilik ve arazinin konumuna bağlı olarak hesaplanan ve arazinin konum ile bü-
yüklüğünün değişimine esas olacak değerlerin tespit iş ve işlemini,

ç) Arazi derecelendirme komisyonu: Arazi derecelendirme işlemlerini yapmaya yetkili
komisyonu,

d) Arazi toplulaştırması: Tarım arazilerinin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve
parçalanmasını önlemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve
mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve
daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını, bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değer-
lendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesini ve arazi gelişimi hizmetlerinin sağlanmasını,

e) Arazi yetenek sınıflaması: Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en
uygun kullanım şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek temel
toprak etütlerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan planlamalara yönelik arazi sınıflamasını, 

f) Arsa: Yerleşim alanları içinde veya dışında konut, sanayi, ticaret, turizm ve benzeri
amaçlarla yerleşim için imar planı yapılmış veya bu amaçla kullanılan, planı bulunmayan yoğun
yerleşim alanları içinde kalan arazileri,

g) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik
olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal
arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Tarım ve Orman Bakanlığınca be-
lirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,
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ğ) Bakanlık: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,
h) Blok: Yol, kanal, dere gibi yapay ve doğal sınırlarla çevrili parseller topluluğunu,
ı) Blok Planı: Aplikasyona müstenit sulama, yol ve drenaj projeleri ile hâlihazır haritaya

göre oluşturulmuş uygulama koordinatları olan, toplulaştırma kriterlerine göre çizilmiş plan-
ları,

i) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

j) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre eko-
lojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel,
bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

k) Ortak tesislere katılım payı (Düzenleme ortalık payı): Arazi toplulaştırmasına konu
kadastral parsellerin tapu siciline tescil edilmiş yüzölçümünün,  arazi özellikleri ile birlikte de-
ğerlendirilerek bulunan parsel değer sayılarından yol, kanal, tahliye kanalı gibi proje gereği
ihtiyaç duyulan ve kamunun ortak kullanacağı yerler için en fazla %10’a kadar yapılan kesinti
payını, 

l) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
m) Halihazır harita: Arazi toplulaştırma alanına ilişkin blok planlamasının hazırlanma-

sında ve derecelendirme çalışmalarında altlık oluşturacak, arazinin topografyasını, her çeşit
detayı, sabit tesisleri ve mevcut arazi kullanım durumunu gösterecek şekilde yapılan veya yap-
tırılan haritayı,

n) İsteğe bağlı arazi toplulaştırması: Toplulaştırma etüt sahasındaki arazi sahiplerinin
sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde ellibirinin imzalı muvafakati alınarak
yapılan arazi toplulaştırmasını,

o) Kamu yararı kararı: Bakanlıklarca yatırım programına alınmış yatırımlar veya insan,
toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmayan, ekonomik, ekolojik ve top-
lumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayan, kişiler ve toplum yararı
birlikte gözetilerek ilgili bakanlık tarafından alınan kararı,

ö) Kanun: 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yü-
rütülen Hizmetler Hakkındaki Kanunu,

p) Kapitalizasyon oranı: Taşınmazın yıllık ortalama net geliri ile gerçek satış değeri
arasındaki oranı,

r) Kuru tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu su-
yun, sadece doğal yağışlarla karşılandığı arazileri,

s) Malik: Proje sahasında cinsi ve vasfı ne olursa olsun taşınmaza ait tapusu olan gerçek
veya tüzel kişiyi,

ş) Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım ara-
zileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel
toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri,

t) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özel-
liklerinin kombinasyonu, yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topo-
ğrafik sınırlamaları olmayan veya çok az olan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâ-
lihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri,

u) Mülakat: İşletmelerin yeni parselasyon planlaması ile ilgili tercihlerinin tespit edi-
lerek imza altına alınmasını,
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ü) Özel arazi toplulaştırması: Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi
tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmet konuları ile ilgili yapacakları arazi toplulaş-
tırmasını ve tarla içi geliştirme hizmetlerini,

v) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırla-
maları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı, ancak
özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği,
ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

y) Parsel endeksi: Toprak etütleri sonucu elde edilen toprak endeksinin yüzde altmışı
alınarak buna konum ve diğer özelliklerinin puanlarının eklenmesiyle bulunan değeri,

z) Parsel değer sayısı: Arazi derecelendirmesi sonucu bulunan her bir alana karşılık ge-
len parsel endeks değerinin, o parselin alanı ile çarpımı sonucu elde edilen sayısal değeri,  

aa) Proje alanı: Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılacağı
yerleşim birimlerinin kadastral sınırları içinde kalan alanı,

bb) Proje birimi: Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesinin ha-
zırlanması, uygulanması ve kontrolü amacı ile DSİ veya proje idaresi bünyesinde birisi başkan,
bir harita mühendisi ve konusunda uzman en az biri tercihen toprak veya tarımsal yapılar ve
sulama bölümü mezunu iki ziraat mühendisi olmak üzere ve/veya gerektiğinde projenin özel-
liğine göre diğer meslek gruplarından da üye dahil edilerek oluşturulan ekibi, 

cc) Proje idaresi: DSİ’nin iznine tabi olarak hizmet konuları ile ilgili arazi toplulaştırma
ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmeye yetkili DSİ dışındaki kurum ve kuruluşları,

çç) Sabit tesis: Ev, ahır, samanlık, ambar, kuyu gibi yapılar ile dikili ve kapama meyve
bahçesi niteliğindeki tarım arazilerini,

dd) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu
suyun, kaynağından alınarak yeterli miktarda, zamanında ve kontrollü bir şekilde karşılandığı
arazileri,

ee) Tahsisli arazi: Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere, Hazinenin özel
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan, vasfı ve hâ-
lihazır kullanım şekline bakılmaksızın toplulaştırma kapsamında değerlendirilebilecek yerler-
den Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığa tahsis edilen yerleri,

ff) Tarım arazileri sınıfı: Doğal özellikleri ve yapılan tarım şekline göre nitelikleri Tarım
ve Orman Bakanlığınca belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım ara-
zileri, marjinal tarım arazilerini,

gg) Tarım arazisi: Toprak, topoğrafya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun
olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah
edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

ğğ) Tarımsal arazi değeri: Tarım arazilerinden elde edilecek yıllık ortalama net gelirin
kapitalizasyon faiz oranı ile bölümü ile hesaplanan m² cinsinden arazi değerini,

hh) Tarımsal İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık
ya da kiralama şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim
yapan ya da küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen yahut hem bitkisel üretim hem hayvan-
cılık yapan tek yönetim altındaki ekonomik birimi,

ıı) Tarla içi geliştirme hizmetleri: Sulama, drenaj, toprak koruma, toprak ıslahı, tesviye,
anların kaldırılması ile ağaç, çalı temizleme, taş toplama, tarla içi yolları, dere ıslahı ve sanat
yapıları gibi arazi geliştirme hizmetlerini,

ii) Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yer-
yüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı,
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jj) Toprak etüdü: Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprağın bünyesi, yapısı, ıs-
lah yetersizlikleri, drenaj durumu hususlarının analizlerle ve arazi gözlemleri ile tespit edilmesi
iş ve işlemini,

kk) Uygulayıcı Kuruluş: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ll) Yeşil bant: Tarla içi ve bağlantı yollarına paralel olarak yeterli genişlikte ağaçlandı-

rılmak üzere planlanan alanları,
mm) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulunduru-

larak il ve ilçelerin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa ekli (1) sayılı
listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,

nn) Zorunlu Arazi Toplulaştırması: Kamu yararı gözetilerek proje sahasındaki arazi ma-
liklerinin muvafakati aranmaksızın yapılan arazi toplulaştırmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Arazi Toplulaştırması

Arazi etütleri ve toplulaştırma alanlarının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Arazi toplulaştırma projesinin uygulanacağı alanın sınırları ve bu sı-

nırlar içerisinde kalan alan; yapılacak ön etüt çalışmaları ile arazi toplulaştırma proje sahası
olarak belirlenir. Arazi toplulaştırma proje sahası olarak belirlenen alan; yeri, ulaşım durumu,
mülkiyet ve kadastro durumu, topoğrafya ve toprak durumu, arazi kullanım durumu, sulama,
drenaj ve diğer tarla içi geliştirme hizmetleri gereksinimi yönünden incelenerek proje kapsa-
mında yer alacak işler ve gerekçeleri ile birlikte ön etüt raporunda belirtilir.

(2) Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ uy-
gulayıcı kuruluş olarak yetkilidir. DSİ, sadece kendi yürüttüğü arazi toplulaştırma çalışmaları
kapsamında yapılan iş ve işlemlerden hukuki olarak sorumludur. DSİ dışındaki kurum ve ku-
ruluşlar DSİ’nin iznine tabi olarak proje idaresi sıfatıyla arazi toplulaştırma ve tarla içi geliş-
tirme hizmetlerini yürütmeye yetkilidir.

(3) Uygulayıcı kuruluş olarak DSİ tarafından, alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile DSİ
veya proje idaresi tarafından isteğe bağlı ya da maliklerin muvafakati aranmaksızın zorunlu
arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılabilir veya yaptırılabilir. 

(4) Arazi toplulaştırması projelerinde isteğe bağlı arazi toplulaştırma projelerine öncelik
tanınır.

(5) Proje birimince, proje alanı içinde bulunan arazi malikleri ile yerel yönetim temsil-
cilerinin katıldıkları proje bilgilendirme toplantısı yapılır. 

(6) İsteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde toplulaştırılması istenen arazilerin
yarısından çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısından fazlasını teşkil eden arazi sa-
hiplerinin veya yasal vekillerinin yazılı muvafakati ile yapılır. Muvafakat alınma işlemi, DSİ
veya proje idaresince Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde yapılır/yaptırılır ve gerekçeye eklenir.

(7) Cumhurbaşkanı Kararı, arazi toplulaştırması ve diğer işlemler yönünden kamu yararı
kararı sayılır. 

(8) Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip bir ay içeri-
sinde mahallin en büyük mülki idare amirine duyurulmak üzere bildirilir. Bu karar DSİ veya
özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy
veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. 

(9) Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra yapılacak olan
sabit tesisler, arazi toplulaştırmasında dikkate alınmaz ve ihtilaf halinde bunlar tazminata konu
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olamaz. Proje sahasında ortofoto görüntüsü yardımıyla sabit tesisler belirlenir ve tespitler belge
sayılır. Sabit tesis bulunan parsellerin listesi ve ortofoto haritası mahallinde ilan edilerek parsel
maliklerinin bilgilenmesi sağlanır. 

(10) Proje sahası olarak ilan edilen alanlar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Yatırımcı
kurum ve kuruluşlardan bilgilendirme ile birlikte söz konusu alana ilişkin projelerinin bulunup
bulunmadığına dair bilgi ve belgeler talep edilir.

(11) Arazi toplulaştırması muhtevasında ilanen yapılan duyurular tebligat yerine geçer,
ayrıca tebligat yapılmaz. 

(12) Arazi toplulaştırması sonuçlarına karşı; tescil tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde
dava açılabilir.

(13) Arazi toplulaştırması uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından
yapılacak fiili uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi değildir. Arazi toplulaştırması yürütülen
alanlarda tarımsal faaliyetleri kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkilidir.

(14) Arazi toplulaştırma projesi, belirlenen yerleşim birimlerinin kadastral sınırları içe-
risinde kalan arazilerde uygulanır. Ancak sulama ve rehabilitasyon projelerinde proje sahasında
kalan alanı kadastral alanına göre çok küçük olan yerleşim alanlarında sulama veya rehabili-
tasyon alanı proje alanı olarak kabul edilir. Toplulaştırma projesi uygulama alanına, bir veya
birden çok yerleşim birimine ait araziler de girebilir.

(15) İlan edilen toplulaştırma proje alanı, kullanım şekilleri ve arazi özellikleri dikkate
alınarak kendi içerisinde toplulaştırma yapılması için birden fazla alt proje alanına ayrılabilir.

(16) İhtiyaç duyulması halinde proje kapsamında yapılacak çalışmalara temel oluştur-
mak üzere arazi topoğrafyası, sabit tesisler ve benzeri ayrıntıları gösteren proje sahası hâlihazır
haritası yapılır veya yaptırılır.

(17) Uygulama esnasında arazi toplulaştırması kriterlerine ve tekniğine uygun olmadığı
tespit edilen alanlar, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresi tarafından onaylanan
gerekçeli rapor ile kısmen veya tamamen toplulaştırma dışı bırakılabilir. 

Özel arazi toplulaştırması
MADDE 6 – (1) Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel ki-

şilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmet konuları ile ilgili arazi toplulaştırması ve/veya tarla
içi geliştirme hizmeti yapmak istemeleri durumunda; arazi etütleri ve toplulaştırma alanının
belirlenmesiyle ilgili gerekçe raporları ile proje idaresi sıfatıyla DSİ’ye başvurarak toplulaş-
tırma isteklerini bildirirler.

(2) Gerekçe raporunun yeterli görülmesi durumunda; isteğe bağlı yapılacak arazi top-
lulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde toplulaştırılması istenen arazilerin yarısından
çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısından fazlasını teşkil eden arazi sahiplerinin
veya yasal vekillerinin yazılı muvafakati alınır. Muvafakat alınma işlemi, proje idaresince
Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde yapılır/yaptırılır ve gerekçeye eklenir.

(3) DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi ile Cumhurbaşkanlığı Kararı alınır.
Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip proje idaresi arazi
toplulaştırması projesini yürütür.

(4) Arazi toplulaştırması yapmak isteyen kuruluş; bir toprak ve/veya tarımsal yapılar
ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi ve bir harita mühendisi ile gerekli görülmesi ha-
linde diğer meslek gruplarından gerekli teknik personeli bünyesinde bulundurmak veya proje
süresince tâbi oldukları mevzuat hükümlerine uygun olarak personeli çalıştırmak zorundadır.

(5) Arazi toplulaştırması yapan kurum veya kuruluşlar kamu yatırımları için ihtiyaç du-
yulan arazi miktarını arazi toplulaştırması yoluyla karşılayabilir.
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(6) Arazi toplulaştırması yapacak idarelerce ihtiyaç duyulacak yatırımlar için ortak te-
sislere katılım payı ile karşılanamayan araziler, varsa hazine arazilerinden, hazine arazilerinin
yeterli olmadığı veya bulunmadığı yerlerde ise ilgili idarelerce belirlenecek usûl ve esaslar da-
hilinde fizikî tesislerin yapılacağı alana bağlı kalınmaksızın gerçek ve tüzel kişilerden anlaşma
yoluyla karşılanabilir. Bu araziler, fizikî tesislerin yapılacağı yere taşınır.

(7) Aynı alanda birden fazla kurum veya kuruluş tarafından toplulaştırma ve/veya tarla
içi geliştirme hizmeti yapmak talebinde bulunulması halinde arazi toplulaştırması ve/veya tarla
içi geliştirme hizmetini yapacak kuruluşu belirlemeye DSİ yetkilidir.

(8)  Arazi toplulaştırma çalışmaları muhtevasında yapılan bütün iş ve işlemlerin onayı,
tescili ve bu işlemlerden doğacak hukuki sorumluluk arazi toplulaştırmasını yürüten proje ida-
resine aittir. 

(9) Toplulaştırma kapsamında yapılan parselasyon planları uygulamayı yapan kurum
tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

(10) Başvuruda bulunan proje idaresi tarafından projenin tamamlanmasından sonra
projeye ilişkin tüm bilgi ve belgeler, sayısal ortamda DSİ’ye gönderilir.

(11) DSİ tarafından yapılan toplulaştırma projelerinde uygulanan usul ve esaslar, özel
toplulaştırma projelerinde de uygulanır. Uygulamada bütünlük sağlanması açısından proje ida-
releri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri konusunda DSİ tarafından yayımla-
nan veya yayımlanacak olan tüm yönetmelik, tüzük, talimat, rehber vb. dokümanlara uymakla
yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arazi Toplulaştırma Uygulaması

Kadastro işlemleri
MADDE 7 – (1) Arazi toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanır.

Belirlenen toplulaştırma alanı içerisinde kadastro paftalarının yenilenmesi gerekiyorsa, bu yer-
lerin kadastro veya yenileme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yapılır
veya yaptırılır.

(2) Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması esnasında, elbirliği mülkiyet olarak
tescilli parsellerin, paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri uygulayıcı kuruluş tarafından
re’sen gerçekleştirilir. Kesinleşen listelerin tapu müdürlüğü tarafından doğrudan paylı mülkiyet
olarak tescili sağlanır. Bu yetki kapsamındaki işlemler her türlü gider, vergi, resim ve harçtan
müstesnadır. 

(3) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin uygulanması es-
nasında, tapuya kayıtlı olup tescile esas belgesine aykırılığı tespit edilen hisse hataları ile
3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesi
hükümlerine tabi olmayan iştirak halinde mülkiyet olarak tescilli parsellerin paylı mülkiyete
dönüştürülmesi işlemleri, DSİ veya proje idaresi tarafından re’sen düzeltilir. Kesinleşen liste-
lerin tapu müdürlüğü tarafından doğrudan paylı mülkiyet olarak tescili sağlanır. Bu yetki kap-
samındaki işlemler her türlü gider, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında
getirilen istisnalar mükelleflerin veraset ve intikal vergisine ilişkin yükümlülüklerini ortadan
kaldırmaz.

(4) Toplulaştırma proje alanı içerisinde kalan taşınmazlara ait kadastral altlıklarda; ölçü,
tersimat, sınırlandırma ve hesaplamadan doğan yüzölçümü hataları arazi toplulaştırma uygu-
lamasından önce, Kadastro Müdürlüğü tarafından mevzuat hükümleri uyarınca düzeltilir.
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Tapu siciline belirtme konulması
MADDE 8 – (1) Toplulaştırma sahası ilân edilen yerlerde DSİ veya proje idaresince

bildirilen parsellerin tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine toplulaştırma alanına girdiğine
dair “6200 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince arazi toplulaştırması kapsamına alın-
mıştır.” belirtmesinin konulması, arazi toplulaştırmasını yürüten idare tarafından ilgili tapu
müdürlüklerinden talep edilir. Bu belirtme tarihinden itibaren toplulaştırma işlemi tamamlanıp
tapuya tescili sonuçlandırılıncaya kadar toplulaştırma alanındaki taşınmazlar üzerindeki tes-
cilsiz iktisap halleri hariç malik ya da hak sahiplerinin talebine bağlı her türlü devir, temlik,
ipotek ve satış vaadi, ifraz ve taksim, ayni ve şahsi haklar ile belirtme işlemleri DSİ veya proje
idaresinin iznine bağlıdır. 

(2) Herhangi bir nedenle dava konusu edilmiş olup yargılama süreci devam eden, top-
lulaştırma alanındaki taşınmazlara ilişkin toplulaştırma kararı alındığı ve tapu siciline belirtme
yapıldığı hususları DSİ veya proje idaresince ilgili mahkemelere bildirilir. Mahkeme kararı ile
yapılan her türlü devir, temlik ve ifraz işlemlerinin sonucu ilgili tapu müdürlüklerince DSİ
veya proje idaresine bildirilir.

(3) Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taah-
hütlerini aynen kabul etmiş sayılır.

(4) Eski parseller üzerindeki “6200 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince arazi
toplulaştırması kapsamına alınmıştır.” belirtmesi, yeni parselasyon planlarının tescili ile birlikte
sona erer, yeni oluşacak parsellere bu belirtme taşınmaz.

Arazi toplulaştırması alanlarında alınacak önlemler
MADDE 9 – (1) Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için üç

yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de
katılımıyla DSİ veya proje idaresince kararlaştırılır. Alınan bu karar, gerekçeleri ile birlikte
yerel imkânlarla duyurulur. Bu karara uyulmaması uygulamayı geciktirmez.

(2) Erozyon tehlikesi bulunan alanlarda bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi için
doğal dengeyi bozmamak kaydıyla DSİ veya proje idaresi tarafından yeşil bant alanları plan-
lamak da dâhil olmak üzere gerekli tedbirler alınabilir.

(3) Arazi toplulaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanacağı, yerel ekim mev-
siminden en az otuz gün önce yerel imkânlarla duyurulur.

(4) Ortak kullanım alanları olarak planlanan alanlarda toplulaştırma çalışmaları süre-
since tarımsal faaliyette bulunmak arazi toplulaştırmasını yapan ilgili kuruluşun iznine tabi-
dir.

(5) Arazi toplulaştırması yapılan veya yaptırılan sahalardaki kanal, yol ve benzeri ortak
tesislere katılım payı alanları ile kısıtlama getirilen alanlar olarak planlanan yerlerdeki taşın-
mazların mütemmim cüzlerinin karşılığı ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene
kadar doğabilecek gelir kayıpları uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanır.

(6) Uygulama sahasındaki çiftçilerin ilk yıldaki ürün kayıpları için zarar, ziyan bedelleri
ile daha sonraki yıllardaki kısıtlamalardan dolayı oluşan ürün kayıp bedelleri toplulaştırmayı
yürüten idare tarafından karşılanır. Ancak, yüklenici firmanın hatalı uygulamaları ve gecikme-
lerinden kaynaklanan zarar-ziyan ve ürün kayıp bedeli ödemeleri yüklenici firma tarafından
karşılanır.

(7) Arazi mülkiyetinin ihtilaflı olması veya malikinin gelir kaybına ilişkin takdir edilen
bedeli kabul etmemesi durumunda, DSİ veya proje idaresi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mah-
kemesine başvurularak bedelin tespiti istenir. Mahkemece belirlenen bedel, üçer aylık vadeli
hesaba yatırılarak taşınmaz üzerinde malikin iznine tabi olmaksızın toplulaştırmaya ilişkin iş-
lemlere devam olunur.
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(8) Mahkeme tarafından belirlenen bedelin DSİ veya proje idaresi tarafından yüksek
bulunması halinde, gerçek zararın tespiti ve fazla tespit edilen bedele itiraz edilebilir. Dava
açıldığında idarece takdir edilen bedelin üzerindeki tutarın dava kesinleşinceye kadar öden-
memesi hususunda, ilgili mahkemeden tedbir kararı alınabilir.

Arazi derecelendirme komisyonu
MADDE 10 –  (1) Arazi derecelendirme işlemleri arazi derecelendirme komisyonunca

yapılır.
(2) Arazi derecelendirme komisyonu;
a) DSİ veya proje idaresince belirlenecek başkan dâhil biri toprak ve/veya tarımsal ya-

pılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak üzere proje biriminden dört asıl bir
yedek üye,

b) Köylerde köy muhtarı veya belirleyeceği bir asıl bir yedek üye, belediyelerde, bele-
diye başkanının belirleyeceği konusunda uzman bir asıl bir yedek üye, il özel idarelerinde va-
linin, büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediye başkanının belirleyeceği konusunda uz-
man bir asıl bir yedek üye,

c) Proje alanında arazisi bulunan maliklerin kendi aralarından seçecekleri iki asıl bir
yedek üye olmak üzere yedi asıl üç yedek üyeden oluşur.

(3) Proje birimi başkanı aynı zamanda arazi derecelendirme komisyonu başkanıdır. Ko-
misyon üyeleri kendilerine, eşlerine veya birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarına ait
arazilerin derecelendirilmesine yapılan itirazın incelenmesinde görev alamaz. Asıl üyenin ka-
tılamadığı toplantılara yedek üye katılır. Herhangi bir nedenle komisyondaki görevinden ayrılan
üyenin yerine aynı usule göre yeni üye belirlenir.

(4) Arazi derecelendirme komisyonu çoğunluk sağlanarak toplanır ve kararlar oy çok-
luğu ile alınır. 

(5) Üzerinde irtifak hakkı bulunan parseller, proje kapsamında oluşturulan derecelen-
dirme komisyonu tarafından parsellerin etkilenen alanları dikkate alınarak konum endeksi puanı
içerisinde değerlendirilir.

(6) İlgili yerleşim birimi tarafından arazi derecelendirme komisyonuna üye bildirilme-
mesi halinde, yerleşim biriminin bağlı olduğu mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından
re’sen üye atanır.

Arazi derecelendirmesi
MADDE 11 – (1) Arazi toplulaştırması için ihtiyaç duyulan toprak etüt ve analizleri,

arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır. 
(2) Arazi derecelendirmesi, arazi derecelendirme komisyonu tarafından toplulaştırma

alanında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile devlete ait arazilerin yerine aynı değerde yeni arazi
verilebilmesi amacıyla proje birimince yapılır veya yaptırılır. 

(3) Arazi derecelendirmesinde; toprağın kalıcı ve değişken özelliklerini belirleyen top-
rak etütleri, arazinin yerleşim yerlerine veya işletme merkezlerine uzaklığı ile arazinin diğer
özellikleri göz önüne alınarak konum ile büyüklüğünün değişimine esas olacak derecelendirme
katsayıları belirlenir. Belirlenen katsayılar, kadastral parsellerin düzenlemeye giren alanları ile
çarpılarak ilgili parsellere ait parsel değer sayıları elde edilir. Hesaplanan bu değerler parse-
lasyon planlaması esnasında oluşacak yeni parsellerin bulunacağı yerin endekslerine bölünerek
yeni parsel alanları belirlenir.

(4) Derecelendirmede, arazi üzerindeki sabit tesisler dikkate alınmaz.
(5) Toplulaştırma sahasında, dere yatağı, kanal, yol ve ark yerleri gibi ıslah edilerek

parselasyon planına dâhil edilmesi düşünülen alanlar ile ilgili derecelendirme işlemleri, o yeri
çevreleyen toprak sınıfları göz önünde bulundurularak yapılır.
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(6) Malikleri bilgilendirmede kolaylık sağlamak amacıyla arazi derecelendirme harita-
ları proje birimince uygun görülen ölçekte hazırlanır veya hazırlattırılır.

(7) Toprak etüt haritaları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Toprak ve
Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı esas alınarak Storie Endeksi yöntemine göre
hazırlanır.

(8) Parsel endeksi hesaplanırken toprak endeks puanı % 60, konum ve diğer özelliklere
ilişkin puan % 40 oranında uygulanır. Birbirine yakın parsel endeks puanlarını içeren arazi
grupları derecelendirme komisyonunca birleştirilebilir.   

(9) Arazi derecelendirme komisyonu tarafından denklik dönüşüm katsayıları tespit edi-
lir, arazi derecelendirme haritası üretilir ve komisyon üyelerince onaylanır.

Arazi derecelendirilmesinin ilanı
MADDE 12 – (1) Arazi derecelendirme komisyonu tarafından tespit edilen denklik dö-

nüşüm katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi
ve arazi derecelendirme haritası, mahallinde; muhtarlık binası, köy konağı, köy camisi ve yer-
leşim biriminin bağlı olduğu mal müdürlükleri ile belediyelerin ilan tahtalarında ve uygun ol-
ması durumunda internet ortamında otuz gün süre ile askıya çıkarılarak ilan olunur.  Ayrıca di-
ğer yerel imkânlarla duyurulur. Askı işlemleri için tutanak düzenlenir.

(2) Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi ile ilgili itirazlarını, ilan sü-
resinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak arazi derecelendirme komisyonuna
yapabilirler. Arazi derecelendirme komisyonu, yapılan itirazları en geç on beş gün içinde karara
bağlayarak ilgililere yazılı olarak bildirir ve yeniden otuz gün süre ile askıya çıkararak ilan
eder. Arazi malikleri ve diğer ilgililer ilan süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde, DSİ
veya proje idaresine yazılı olarak itiraz edebilirler. DSİ veya proje idaresi bu itirazları kayıt al-
tına alarak otuz gün içinde karara bağlar. DSİ veya proje idaresinin kararı kesin olup ilgililere
yazılı olarak bildirilir.

(3) Süresi içinde itiraz edilmeyen arazi derecelendirmeleri kesinleşir.
Blok planlarının oluşturulması
MADDE 13 – (1) Derecelendirme haritasının onaylanmasını müteakip arazinin

topoğrafyası, toprak bünyesi, mevcut ekim yönü, sulama sisteminin özellikleri, sabit tesisler,
yerleşim alanları, yollar ve parsel büyüklükleri ile yapılması planlanan yollar, sulama ve drenaj
projeleri dikkate alınarak blok planları ve raporları hazırlanır. Hazırlanan blok planları ve ra-
porlar, DSİ/proje idaresi tarafından onaylanır.

(2) Blok Planlamasına başlanılmadan önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarının proje
sahasındaki mevcut ve planladıkları onaylı projeler sayısal ortamda temin edilir. Belediye imar
sınırı ile gayrimeskûn mücavir alan sınırları da temin edilir.

(3) Birinci derece sit alanları, ormanlar, imar alanları ve farklı kullanım amacı taşıyan
tarım dışı alanlar arazi toplulaştırmasına konu olamayacağından blok planında proje dışı bıra-
kılır.

(4) Yeni blokların oluşturulmasında, yerleşim birimleri arasındaki mevcut veya yeni
düzenlenecek kadastral sınır, mevcut yol, kanal, tesis ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
projeleri ile topoğrafik yapı dikkate alınır. Oluşturulan blok planları, DSİ veya proje idaresi
tarafından onaylandıktan sonra parselasyon planlaması çalışmalarına başlanır.

Mülakatların yapılması
MADDE 14 – (1) Toplulaştırma sahasında arazisi bulunan arazi malikleri ile işletme

bazında yeni parselasyon planına yönelik tercihlerinin alınacağı mülakatlar yapılır. Mülakatların
yapılacağı gün ve yer mahallinde alışılmış usullerle önceden duyurulur. Mülakatlar esnasında
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onaylı blok planı, derecelendirme haritası ve mülkiyet listeleri kullanılarak malikler bilgilen-
dirilir. Yapılan mülakatlar neticesinde düzenlenen formlar arazi malikleri, ilgili köy veya ma-
halle muhtarı, proje mühendisi ve kontrol mühendisleri tarafından imza altına alınır. Noter
onaylı vekâlet olması durumunda, diğer arazi malikleri adına da mülakat yapılabilir.

Ortak kullanım ve kamu tesisleri
MADDE 15 – (1)  Ortak tesislere katılım payı parselasyon planlamasından önce belir-

lenir. Proje alanındaki arazilerin parsel değer sayılarından yol, kanal, tahliye kanalı gibi proje
gereği ihtiyaç duyulan ve kamunun ortak kullanacağı yerler için en fazla %10’a kadar ortak
tesislere katılım payı kesintisi yapılır. Bu yolla karşılanamayan arazi, hazine arazilerinden veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerden, bunların yeterli olmadığı durumlarda
gerçek ve tüzel kişilerden anlaşma veya kamulaştırma yoluyla karşılanabilir. Ortak tesislere
katılım payı için herhangi bir bedel ödenmeyecek olup bu alanlar tescile tabi değildir. Ancak
proje alanına hitap eden tesislerden direk yeri, trafo yeri, dinlendirme ve depolama havuzları
gibi daha sonradan ruhsata tabi yasal işlemler gerektiren yerler Hazine adına tescil edilir. Ortak
tesislere katılım payları üzerindeki bütünleyici parçalar için proje idarelerince kamulaştırma
yapılabilir.

(2) Proje sahasında kamulaştırma yolu ile edinilen kamu idarelerine ait taşınmazlardan
ilgili idarenin muvafakati alınmadan kesinti ve yer değişikliği yapılamaz. Ortak tesislere katılım
payı yerleşim birimi bazında hesaplanmakla birlikte, farklı mahallelerden oluşan köylerin, köy
ve mezra anlaşmazlığının olduğu yerleşim birimlerinin, resmi olarak bölünmüş, ancak kadastrosu
ayrılmamış yerleşim birimlerinin ve projenin uygulanmasında sorun teşkil edebilecek durum-
ların olduğu zorunlu haller ile sulama projesi sahası ve kuru tarım arazileri için ayrı ayrı kesinti
payı uygulanabilir.

(3) Çayır ve meralar ile kamu ortak malı kütüğüne kayıtlı diğer taşınmazlar, ortak ka-
tılım payı kesintisi yapılarak, toplulaştırmaya dâhil edilip mümkün olduğunca sulama, tahliye
ve yol sisteminden faydalandırılır.

(4) Ortak kullanım tesisleri dışında kamuya ait karayolları, demiryolları, havaalanları,
elektrik iletim tesisleri, barajlar, göletler, drenaj, derivasyon ve iletim kanalları ile buna benzer
kamu yatırımları için gerekli olan alan, Hazine arazilerinden, Hazine arazilerinin yeterli olma-
dığı veya bulunmadığı yerlerde ise ilgili idarelerce belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde fiziki
tesislerin yapılacağı alana bağlı kalınmaksızın gerçek ve tüzel kişilerinden anlaşma yoluyla
karşılanabilir.

(5) Uygulama sırasında tescil haricinden gelen fazla miktar arazi, Hazine adına re’sen
tescil edilir. Tescil işlemlerini hazine adına DSİ veya proje idaresi yaptırır.

(6) Toplulaştırma yapılacak alanda mevcut sulama şebekesi güzergâhı göz önüne alı-
narak sulama şebekesinin entegre olacağı bir toplulaştırma projesi yapılır.

(7) Daha önceden arazi toplulaştırması yapılmış alanlarda ikinci kez arazi toplulaştır-
ması yapılması durumunda, ortak tesislere katılım payı kesinti oranı toplam %10’u geçemez. 

(8) Arazi toplulaştırması tamamlanmış ve tescili yapılmış olan alanlarda mahkeme ka-
rarları ve idareden kaynaklı maddi hatalar gibi zorunlu hallerde yapılacak değişikliklere yönelik
uygulamalar için yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı aranmaz. 

Parsellerin yeniden düzenlenmesi
MADDE 16 – (1) Proje idaresi tarafından proje alanının yeniden düzenlenmesi aşağıda

belirtilen hususlara uygun olarak yapılır veya yaptırılır.
a) Maliklerin istekleri de dikkate alınarak parsel değer sayılarından azami yüzde on or-

tak tesislere katılım payı düşüldükten sonra kalan miktarın toplamına eşit değerdeki alan, müm-
künse tek parsel olarak tercih sırasına göre verilmeye çalışılır.
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b) Uygulamaya tabi parseller üzerinde zemine bağlı hakların varlığı halinde söz konusu
parseller, hak lehtarlarının görüşü doğrultusunda parselasyon işlemine tabi tutulur.

c) Sabit tesisler ile çevre ve doğaya görünüm güzelliği veren arazi, yapı ve tesisler
mümkün olduğunca eski maliklerine verilecek şekilde parselasyon planlaması yapılır. Ancak
mal sahibinin birden fazla bu özellikte sabit tesisi var ise malikin bunlardan birinin etrafındaki
toplulaştırma isteği dikkate alınır.

ç) Proje alanında birden fazla yerleşim birimleri arasındaki sınır düzeltmeleri, parsel
değer sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

d) Dikili tarım arazileri ile örtü altı tarımı yapılan araziler gerektiğinde kendi içinde
toplulaştırmaya konu olur. Bu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3/7/2005 tarihli
ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında belirlenen parsel bü-
yüklükleri esas alınır.

e) Uygulamaya tabi parsellerde kamu kuruluşlarınca tesis edilmiş olan irtifak haklarının
varlığı halinde; derecelendirme ile denklik sağlanarak ve mülkiyet-zemin uyumu korunarak
parselasyon işlemi yapılır. Kamu kuruluşlarınca tesis edilmiş olan irtifak hakları, yeni parsellere
maliklerin muvafakati alınmadan ve herhangi bir bedel ödenmeden aktarılır.

f) Proje sahasındaki sabit tesislerin tescile tabi olsun ya da olmasın tüm dokümanları
ilgili kişi ve kuruluşlardan temin edilerek bunlardan yerleri değiştirilemeyecek olanların mevcut
durumları korunabilir.

g) Mevcut hali ile korunamayan, ancak korunması gereken sabit tesis içeren parsellerde
kesinti miktarı kadar alan, öncelikle malikin diğer parsellerinden, bu yolla karşılanamaması
halinde hazine arazisinin buraya taşınması ile hisseli hale getirilerek karşılanabilir. Buna rağ-
men karşılanamayan sabit tesisler için ödeme yapılabilir.

ğ) Hazine taşınmazı ile karşılanacak alan, arazi toplulaştırması kriterlerine göre bağım-
sız bir parsel olma niteliğini kazanabilecek durumda ise müstakil parsel olarak, aksi takdirde
sabit tesis parseli ile hisselendirilebilir.

h) Arazi toplulaştırması projelerinde köy sınır değişimleri sonucu üzerinde sabit tesis
bulunan parsellerin komşu köy sınırına geçmesi halinde taşınmaz üzerinde bulunan mütemmim
cüz bedelleri ile malikin bulunduğu yerleşim yerinin projesi tamamlanıp yeni yer teslim edi-
linceye kadarki gelir kaybı DSİ veya proje idaresi tarafından ödenir.

ı) Davalı parsellerin, dava konuları incelenerek, tarafların rızası ve istekleri doğrultu-
sunda toplulaştırmaya konu edilebilir. 

Yeni parselasyon planlarının askıya çıkarılması ve onaylanması

MADDE 17 – (1) DSİ veya proje idaresince arazi derecelendirmeleri esas alınarak ya-
pılan veya yaptırılan yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde muhtarlık bi-
nası, köy konağı, köy cami, yerleşim biriminin bağlı olduğu mal müdürlükleri ve belediyelerin
ilan tahtalarında otuz gün süreyle askıya çıkılarak ilan edilir. Arazi malikleri ve diğer ilgililer
ilan süresinin bitiminden itibaren onbeş gün içinde DSİ veya proje idaresine yazılı olarak itiraz
edebilirler. İtirazlar kayıt altına alınarak en geç onbeş gün içinde karara bağlanır ve yazılı olarak
bildirilir. İtiraz sonrası değerlendirilen parselasyon planları aynı ilan yöntemleriyle otuz gün
süreyle askıya çıkarılarak kesinleşir. DSİ veya proje idaresince, gerekli görülmesi halinde ha-
zırlanacak gerekçeli rapor ile üç askı yapılabilir. Ancak kamu yatırımlarının zorunlu kıldığı
hallerde DSİ ve/veya proje idaresinin onayı alınarak yeni bir askı daha yapılabilir.
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(2) Yeni parselasyon planı ve mülkiyet listeleri uygulamayı yapan DSİ veya proje ida-
resi tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

(3) Kesinleşen parselasyon planına uygun olarak yeni parseller hak sahiplerine yer tes-
lim tutanağı ile dağıtılır. Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahip-
lerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneği iadeli taahhütlü resmi yazı ile ilgili muhtarlıklara
gönderilir. İlgili muhtarlığa yapılan teslimatı müteakiben hak sahiplerinin yeni parsellerine ait
parsel kroki örneğinin ilgili muhtarlıkta olduğu hususu DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını
gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının ça-
lışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek
kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. 

(4) Tescile esas parselasyon planlarının yapımında, 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üre-
tim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Tescil
MADDE 18 – (1) Kesinleşen parselasyon planı, araziye uygulanır. Uygulama sonucu

meydana gelen yeni duruma ilişkin teknik dosya DSİ veya proje idaresince hazırlanarak ka-
dastro müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürlüklerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra
tescil edilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir. Dağıtım cetvellerinde hak sahiplerinin
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer kimlik bilgilerinin bulunması gerekir.

(2) Tapu kütüğünde niteliği bağ, bahçe, harman yeri vb. olup, özel mülkiyete konu ta-
şınmazlardan bu niteliğini kaybetmiş olanlar başka bir parsel ile birleştirilmesi durumunda ma-
likin talebi de alınarak fiili kullanım niteliğine yönelik olup yapı ile ilgili olmayan cins deği-
şikliği işlemleri arazi toplulaştırması kapsamında DSİ veya proje idaresi tarafından re’sen ya-
pılır ya da yaptırılır.

(3) DSİ tarafından yürütülen işlemler nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü, 2/7/1964 tarihli
ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, 6200 sayılı Kanunda belirtilen görevleri
kapsamında düzenlenen kâğıtlar sebebiyle damga vergisinden ve tapu ve kadastro işlemlerinden
kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden muaftır.

Arazi toplulaştırması parselasyon plânlarının hukuki geçerliliği
MADDE 19 – (1) Arazi toplulaştırması sonucu oluşturulan parselasyon plânları, tescil

işlemleri tamamlandıktan sonra 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve
17/8/2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicili
Tüzüğü, 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Plânları Tüzü-
ğünde belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete ilişkin sınır gösterme işlemleri mahalli tapu ve
kadastro teşkilatınca bu plânlara göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplulaştırma Sahalarında Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Tarla içi geliştirme hizmetleri 
MADDE 20 – (1) Arazi toplulaştırma projesinin araziye uygulanmasında, verimin art-

ması, sulama randımanı ve sulama oranının yükseltilmesi, tarımsal arazilerin korunması ve de-
ğer kazanması için; tarla içi yollar, drenaj kanalları, sulama inşaatları, anların kaldırılması, saz-
lık, söğüt, çalı, azmak, ağaç vb. sökülmesi, kazı dolgu yapılması, arazi tesviyesi ve ıslahı gibi
projelerle tarımsal kalkınmayı sağlamak maksadıyla tarla içi geliştirme hizmetleri DSİ veya
proje idaresince yapılır veya yaptırılır. 
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(2) Arazi toplulaştırma projesi başlamadan önce, arazide yapılması gereken tarla içi ge-

liştirme hizmetleri tespit edilerek projelendirilir. Özel arazi toplulaştırması yapmak isteyen

proje idareleri, Cumhurbaşkanı Kararı alınmadan önce yapmak istedikleri tarla içi geliştirme

hizmetlerine ilişkin DSİ’ye gerekçeli teknik rapor ile talepte bulunur.  

a) Tarla içi yollar DSİ veya proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır. Arazi toplu-

laştırması projesi kapsamında oluşturulan blok planlarında yer alan tarla içi yolların, mutlak

surette yerleşim yerlerine açılan yollar veya köy bağlantı yolları gibi bir ana yola bağlantısı

sağlanmalıdır. 

b) Arazi toplulaştırması projesi kapsamında drenaj problemi olan sahalar tespit edilerek

drenaj projeleri ile ihtiyaç halinde sulama projeleri DSİ veya proje idaresi tarafından hazırlanır.

Özel arazi toplulaştırması kapsamında hazırlanacak sulama ve drenaj projeleri DSİ’nin onayına

tabidir. 

c) Arazi toplulaştırma projesi sonrası yeni oluşan parsellerin teslim edilmesi için, eski

kadastral duruma göre arazide mevcut olan tarla sınırlarının (anların) kaldırılması işi, DSİ veya

proje idaresince yapılır veya yaptırılır.

ç) Arazi toplulaştırması proje sahasında çiftçilere parselasyon planında yeni parsel ola-

rak verilmesi planlanan bazı kuru dere yatakları, toprak arklar, ufak çaplı çukur ve şevlerin ka-

patılarak tarıma kazandırılması için arazide kazı dolgu gibi inşaat işleri DSİ veya proje idare-

since yapılır veya yaptırılır.

d) Arazi toplulaştırma proje sahasındaki tüm parsellere sulama suyunun ulaşabilmesi

için sulama sisteminin ve uygulanan sulama yönteminin zorunlu kıldığı hallerde arazi tesviyesi

ile topografyası kademeli olan arazilerde yeni mülkiyet planına göre teraslama DSİ veya proje

idaresince yapılır veya yaptırılır.

e) Arazi toplulaştırma kapsamında projenin gerektirmesi halinde ekolojik dengeyi ko-

rumak maksadıyla yeni yapılacak yol kenarlarına ağaç dikilmesi ve yeşil bant oluşturulması

gibi projeler, DSİ veya proje idaresince yapılabilir veya yaptırılabilir.

Arazi satışı ve kamulaştırma

MADDE 21 – (1) DSİ veya proje idaresi, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyük-

lüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya kanun kapsamında değerlendirmek

üzere kamulaştırabilir. Arazi toplulaştırması uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal

arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler

oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan parseller öncelikle arazi toplulaştırmasına veya kamu-

laştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal

arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden ve

DSİ’nin veya proje idaresinin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve

esaslara göre satılır. 

(2) Bu maksatla yapılan kamulaştırma ve satın almalara konu olan işlemler harçlardan,

bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(3) Proje alanında tarım yapılamayacak kadar küçülmüş ve verimli işletilemeyen tarım

arazileri, DSİ veya proje idaresi tarafından anlaşma yolu ile arazi maliklerinden satın alınabilir.

Bu araziler kamu tesisleri ile gerektiğinde küçük işletmelerin genişletilmesinde ve ilgili idare-

lerle işbirliği yapılarak iskân edilecek ailelerin arsa ve arazi ihtiyaçlarında da kullanılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Veri paylaşımı
MADDE 22 – (1) 29/12/2014 tarihli ve 2014/7179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yö-
netmelik kapsamına uygun coğrafi verilerin paylaşımı sağlanır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü

alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 – (1) 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arazi

Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği ile 29/6/1985 tarihli ve 18796 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygula-
ma Yönetmeliğinin 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlanmış olan arazi toplulaştırma projeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Ku-

rulu Kararı alınarak çalışmalarına başlanmış arazi toplulaştırma projelerinde ilgili yönetme-
liklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2019/2)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon
Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in 3 üncü maddesine
birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li
maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının iznine tabidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/1/2014 28892

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2015 29579
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 1202 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATIM İLANI 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Enerji Üretim Alanı’nda kömüre dayalı 

elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; Eskişehir ili, Alpu ilçesi sınırlarında bulunan ve 

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan ER:3360209, S:85839 no.lu ruhsat sahası içerisindeki Kömür 

Rezerv Alanı’nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 18’inci maddesinin 5’inci fıkrası 

çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 

27/09/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulmuştur.  

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saati 27/06/2019 

günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.  

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA 

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 1255/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli/RİZE 

 
 765/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Şirinköy Köyü – Çayeli/RİZE 

 
 1174/1-1 
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TELEFERİK TESİSİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Trabzon Belediye Başkanlığından: 

1 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 

İhale konusu işin,  

a) Adı: “Trabzon İli Maçka İlçesi Altundere Vadisi Milli Parkı Girişinden başlayarak 

Çakırgöl yol ayrımında sonlanacak şekilde planlanan Teleferik Tesisinin yapımı ve sözleşme 

süresince işletilmesi işi” 

b) Konusu: Trabzon İli Maçka İlçesi Altundere Vadisi Milli Parkı Girişinden başlayarak 

Çakırgöl yol ayrımında sonlanacak şekilde planlanan Teleferik Tesisinin yapımı ve sözleşme 

süresince işletilmesi için kiraya verilmesi ve bu süre sonunda İşletmeciye devir edilmesi işidir. 

Kiracı, yaptığı tesise ait demirbaşları ve binaları sözleşme süresinin sonunda bakım ve onarımları 

yapılmış çalışır şekilde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan fatura karşılığında (BirTürkLirası" 

izbedel " ile Belediyenin ticari kayıtlarında yer alabilmesi için ) devir edecek, bırakacaktır. 

c) Yapılacağı yer: Trabzon İli Maçka İlçesi Altundere Vadisi Milli Parkı  

2 - İhale ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler 

2.1. İhale usulü: İhale 2886 sayılı “Devlet İhale Kanununun” 35/A maddesine göre kapalı 

teklif usulü ile yapılacaktır.  

a) İhale başvurularının ve tekliflerin sunulacağı adres: Gülbaharhatun Mahallesi 

Kahramanmaraş Caddesi No/201 Kat/2 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ortahisar/TRABZON 

b) İhalenin yapılacağı yer: Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No/201 

Kat/2 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Ortahisar/TRABZON 

c) İhale dosyasının sunulacağı son tarih ve saat: 19.02.2019 tarihinde Türkiye saati ile saat 

12:00 a kadar. 

d) İhale, 19.02.2019 tarihinde, saat 14:00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 

3.1. İhale dokümanı, aşağıda belirtilen adreslerde görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak 

olanların, İşletmeci tarafından hazırlanan CD ortamındaki ihale dokümanını satın alması 

zorunludur.  

a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: Gülbaharhatun 

Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No/201 Kat/4 İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 

Ortahisar/TRABZON 

c) İhale dokümanı satış bedeli: 2.000,00.-TL’dir 

d) İhale, işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı üzerinden 

%10’dan az olmamak şartıyla isteklinin belirleyeceği yüzdelik payı artırım yapılarak en yüksek 

teklif edene ihale edilecektir.  

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi;  
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve 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.  

a) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.  

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

c) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

5 - Mali yeterliğe ve İş deneyime ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

5.1. İsteklinin 40.000.000,00.-TRY (KırkmimilyonTürkLirası) den az olmamak üzere 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 

mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki 

kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

5.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat miktarı; yapım işi karşılığı 

5.000.000,00.-TRY (BeşmilyonTürkLirası) dir. 

5.3. İstekli, son on beş yıl içinde yurt içinde ya da yurt dışında kamu ya da özel sektörde  

(A) Alt Yapı İşleri - XIX. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım işiyle ilgili deneyimini 

gösteren tek sözleşmeye ilişkin 50.000.000,00.- TRY tutarında iş deneyim belgesine sahip 

teleferik üreticisi ile bu işin yapımına ilişkin düzenlenmiş iyi niyet anlaşma belgesini sunacaktır. 

5.4. Tekliflerin dili:  

5.4.1. Başvuru ve teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe 

olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde 

geçerli sayılacaktır. Bu durumda, başvurunun ve teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe 

tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki 

düzenlemeler esas alınacaktır.  

6 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı: 

6.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.  



7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

7 - İş ortaklığı 

7.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye 

katılabilir.  

8 - Konsorsiyum 

8.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

9 - Tekliflerin verilmesinde temel kriter 

9.1. İhale konusu işin yapılacağı alanın 2019 yılı itibariyle yıllık ( 12 aylık ) kira bedeli 

1.500.000,00-TRY (BirmilyonbeşyüzbinTürkLirası)+KDV’dir. Kira ödemesi, ihale konusu iş için 

sözleşme yapılmadan önce 31.12.2019 tarihine kadar KDV ile birlikte peşin ödenecektir. Yıllık 

kira bedelleri TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE ve Y-TÜFE oranlarının aritmetik 

ortalaması olan oran ile güncellenir. İşletmenin başladığı tarihin yıl içinde herhangi bir güne 

rastlaması halinde, işletmenin başladığı tarihten 31 Aralık tarihine kadar geçen süre için kira 

bedeli; işletmenin başladığı tarih ile 31 Aralık tarihi arasındaki sürenin 12 aylık süreye oranı ile 

1.500.000,00-TRY (BirmilyonbeşyüzbinTürkLirası)‘ nin çarpılması yöntemiyle belirlenecektir. 

Bu kıst sürenin bitiminden itibaren, 1 Ocak tarihinden itibaren, işletme süresi boyunca yıllık (12 

aylık) kira bedeli hesabı bu kira bedeli üzerinden yapılacaktır. İşletmenin başladığı tarihinden 

sonraki ilk 1 Ocak tarihinde, bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE ve Y-

TÜFE oranlarının aritmetik ortalaması olan oran kadar kira bedeli arttırılacaktır. Y-ÜFE ve Y-

TÜFE oranlarının aritmetik ortalamasının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. 

Artış net kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Takip eden yıllarda aynı yöntem uygulanacaktır. 

Sonraki yılların kira bedelleri aylık olarak ödenecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi 

eklenecektir. 

9.2. İstekli, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde, Trabzon 

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale konusu işin proje hazırlık çalışmaları için yapılmış 

harcamalara karşılık 1.750.000,00-TRY (BirmilyonyediyüzellibinTürkLirası) tutarındaki bedeli 

Trabzon Büyükşehir Belediye hesabına ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi 

eklenecektir. 

9.3. İstekli, ihale konusu işe ait tesis işletmeye alındığı tarihten itibaren, 1 Ocak ile 31 

Aralık tarihleri arasında, işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı 

üzerinden % 10’dan az olmamak şartıyla ihalede belirlecek yüzdelik payı, yıllık kirayı ve Trabzon 

Büyükşehir Belediyesinin harcamalarına karşılık olan 1.750.000,00-TRY (Birmilyonyedi 

yüzellibinTürkLirası) tutarındaki bedeli İşletmeci’ye ödemeyi teklif edecektir. (Tesisin işletmeye 

alındığı tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise o tarihten 31 Aralık tarihine kadarki ve 

yine sözleşmenin sona erdiği tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise, 1 Ocak tarihinden 

o güne kadar işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı esas alınacaktır.) 

Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenecektir. 

9.4. İşletmeci ile yüklenici arasında imzalanacak işletmecilik sözleşmeleri imzalanmadan 

önce Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürlüğü sorularak yazılı onayı alınacak onay 

verilmemesi halinde ihale iptal edilecektir. 

10 - Sözleşmenin süresi  

10.1. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanması ile başlar, 11.08.2044 tarihinde sona 

erer. 1192/1-1 
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CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

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

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları :  2019/48225 

1 - İdarenin   

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit- 

Atakum/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 (362) 312 19 19/7091-7090 

   Faks : 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi :  pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    İnternet adresi (varsa) :  - 

2 - İhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı : Taşınabilir Renkli Doppler Ekokardiografi Cihazı, 

1 Adet (Komple Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/ 

      İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri :  Tarih: 26/02/2019   Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri 

tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479 

097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 1165/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2019 / 47962 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 50 

2 - İhale konusu malların 

a) niteliği, türü ve miktarı : 4.200 Adet Rule Mili İmalatı - 2.000 Adet 100 Hatveli 

Zincir Burcu İmali - 200 Adet Pancar Bıçak Kasası İmali - 

1.000 Adet Toprak ayırıcı Ara Çark İmalatı - Fabrikamız 

İmalat Birimine teslim edilmek üzere satın alınacaktır. 

(detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)  
 

NO ADI EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

1 Rule Mili Ø 22x195 mm Resim no:05.029.1 Adet 100 

2 Rule Mili Ø 22x280 mm Resim no:05.029.1 Adet 250 

3 Rule Mili Ø 22x345 mm Resim no:05.029.1 Adet 500 

4 Rule Mili Ø 22x410 mm Resim no:05.029.1 Adet 500 

5 Rule Mili Ø 22x495 mm Resim no:05.029.1 Adet 250 

6 Rule Mili Ø 22x530 mm Resim no:05.029.1 Adet 200 

7 Rule Mili Ø 22x630 mm Resim no:05.029.1 Adet 500 

8 Rule Mili Ø 22x780 mm Resim no:05.029.1 Adet 250 

9 Rule Mili Ø 22x980 mm Resim no:05.029.1 Adet 200 

10 Rule Mili Ø 22x1180 mm Resim no:05.029.1 Adet 500 

11 Rule Mili Ø 22x1490 mm Resim no:027.083/3 Adet 250 

12 Rule Mili Ø 22x1310 mm Resim no:027.102/3 Adet 250 

13 Rule Mili Ø 22x1270 mm Resim no:027.103/3 Adet 250 

14 Rule Mili Ø 22x990 mm Resim no:027.104/3 Adet 200 

15 100 Hatve zincir burcu imali Resim no:04.04.02./5A-Poz:2 Adet 2.000 

16 Pancar Bıçak Kasası İmali 
ŞT 160 Nolu Teknik Şartname ve 

607 C Nolu Teknik Resim 
Adet 200 

17 Toprak Ayırıcı Ara Çark İmalatı 05.092 No'lu Resim Adet 1.000 
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b) Teslim Yeri : Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden 

itibaren en geç 60 (Altmış takvim günü içerisinde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi - Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 19.02.2019 Salı günü saat 1400  

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 19.02.2019 Salı günü saat 1400 ’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 1166/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de 2019 Yılı II. Grup (Gümüşsu-

Gökçayır-Karataş) Yağmurlama Sulama ve Taş Toplama İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 18.02.2019 Pazartesi günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62     Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 1155/1-1 

—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de 2019 yılı Center Pivot - Damla Sulama 

Kontrol, Bakım, Tamir, Dalgıç Motopomp Tamir, Elektrik ve Teknik Eleman İşçiliklerine ait 

hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19.02.2019 Salı günü saat 14.30’a kadar 

TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62     Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 1154/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 

 

ÖN YETERLİK İLANI 

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Arzu Serpil ARSLAN’ın 

yürütücüsü olduğu 2018/052 Nolu Bilimsel Araştırma Projeleri destekli Alt Yapı Projesi 

Kapsamında kullanılmak üzere 1 Adet 3D Dijital Mamografi Cihaz ve Yardımcı Ekipmanları 

alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi eki esaslarının 19.uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale 

edilecektir. 

[Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye 

davet edilecektir.] 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2019/49082 

1- İdarenin 

a) Adresi  : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 262 303 11 07-09/0 262 303 11 23 

c) Elektronik posta adresi  : kocaelibilimsel@gmail.com 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının - 

görülebileceği internet adresi 

2- Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet 3D Dijital Mamografi Cihaz ve Yardımcı 

  Ekipmanları 

b) Teslim [yeri/yerleri]  : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  Radyoloji Anabilim Dalı 

c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 

  90 (Doksan) takvim günüdür. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer  : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu 

  Umuttepe Yerleşkesi 

b) Tarihi ve saati  : 27/02/2019 tarih ve saat:14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

1-) Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan istekli, ithalatçı veya bayii olarak TITUBB’a 

kayıtlı olduğunu belirtir belge 

4.1.1.b) 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, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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, 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 

ı) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.1.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 

4.1.2. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

4.3.1.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi 

yeterlidir. 

4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 

a) Teklif edilen cihaz ve parçaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 

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

yazılımlarda bu koşul aranmayacaktır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 

4.3.3.1. Cihaza muayene sonucu kabul edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz 

bakım onarım ve 2 (iki) yıl süre ile sınırsız tüp garantisi verilecektir. Bu dönem içerisinde tüm 

software updateleri ücretsiz olduğuna dair belgeler ihale komisyonuna sunulacaktır. 

4.3.3.2. Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. Uptime 

hesaplaması yıllık bazda yapılacak ve sadece cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını 

engelleyen durumlar downtime olarak kabul edilecektir. %95 uptime’ın altına düşüldüğü her iş 

günü için ilgili cihazın garantisi 1 (bir) gün uzatılacak ve bu süre 3 (üç) ayla sınırlı olacağına dair 

belge. 

4.3.3.3. İstekliler teklif edilen sistem ve donanımın garanti süresi bitiminden itibaren en az 

8 (sekiz) yıl müddetle tüm parçalarının ücreti karşılığında teknik servis ve tüm parçalarının 

teminini sağlayacağını taahhüt ettiğini belirtir belge. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.4.1. Teklif veren firmalar Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…. Marka …. Model ….. cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. 

4.3.4.2. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği 

belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer iş tanımı yapılmamıştır. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) ve ihale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) karşılığı 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi 

İzmit/KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvuru zarfı, ön yeterlik dokümanı 27/02/2019 tarihinde Saat:14.00’a 

kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi 

İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 1173/1-1 



7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 

 

 



7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tekirdağ Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1260/1-1 
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Büyükorhan Belediyesi - Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt İnşaat Turizm Taşımacılık 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden:  

 

 1172/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1256/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1257/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1258/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1259/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1261/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1262/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik – Mimarlık 

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 61 Öğretim 

Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 
 

Fakülte/ 

Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
5 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

4 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

1 Profesör 
Biyomühendislik, Biyomedikal 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

1 Doçent 

3 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

1 Profesör Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Elektrik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği 

1 Doçent 

4 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
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Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

1 Profesör 

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem 

Araştırması 

1 Doçent 

3 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Profesör 

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem 

Araştırması 

1 Doçent 

3 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

İnşaat Mühendisliği 3 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

İnşaat Mühendisliği, Geoteknik, 

Ulaştırma, Yapı İşletmesi 

İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Profesör 

İnşaat Mühendisliği, Geoteknik, 

Hidrolik 

1 Doçent 

3 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Makine 

Mühendisliği 

1 Profesör 

Makine Mühendisliği 
1 Doçent 

4 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Makine 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Profesör 

Makine Mühendisliği 
1 Doçent 

2 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
2 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 

1 Profesör 

Beslenme ve Diyetetik 
1 Doçent 

2 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp-

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Hemşirelik 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, 

Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane 

Hemşireliği 

Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

1 Profesör 
İç Hastalıkları 

1 Doçent 

Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalı 

1 Profesör 

Tıbbi Farmakoloji 
1 Doçent 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Duyurulur. 1150/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz 

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 

KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli 

personel alınacaktır. 
 

UNVANI ADET 

ÖĞR. 

DURUMU ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER 

GİDERLERİN 

KARŞ. YER 

Hemşire 5 Lisans 
- Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik 

bölümünden mezun olmak. 

Döner Sermaye 

Gelirleri 

Hemşire 28 Lisans 
- Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik 

bölümünden mezun olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Hemşire 5 
Meslek 

Lisesi 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik 

Bölümünden mezun olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Sağlık 

Teknikeri 
5 Önlisans 

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği 

programlarının birinden mezun olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Sağlık 

Teknikeri 
3 Önlisans 

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

programlarının birinden mezun olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Sağlık 

Teknikeri 
3 Önlisans 

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

programlarının birinden mezun olmak. 

- En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde 

çalıştığını ve özellikli 

tomografi tetkiklerini çektiğini belgelemek; 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Sağlık 

Teknikeri 
2 Önlisans 

- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

programlarının birinden mezun olmak. 

- En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde 

çalıştığını ve özellikli MR 

tetkiklerini çektiğini belgelemek; 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Sağlık 

Teknikeri 
9 Önlisans 

- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından 

mezun olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Sağlık 

Teknikeri 
1 Önlisans 

- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından 

mezun olmak. 

- En az 1 (bir) yıl Üniversite Hastanesinde 

çalışmış olmak. 

- GRP Sentez Modülü ve HPL cihazları 

konusunda kullanıcı eğitimi almak ve 

bunları belgelemek. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Sağlık 

Teknikeri 
1 Önlisans - Odyometri programından mezun olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Diğer Sağlık 

Personeli 
1 Lisans 

- Psikoloji lisans programından mezun 

olmak. 

- Çocuk testleri konusunda eğitim almış 

olmak. 

- Pedogojik Formasyon konusunda eğitim 

almış olmak ve bunları belgelemek. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Diğer Sağlık 

Personeli 
2 Önlisans 

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

programından mezun olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 
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Diğer Sağlık 

Personeli 
1 Önlisans 

- Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım 

Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım 

Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, 

Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım 

programlarının birinden mezun olmak. 

- En az 1(bir) yıl Üniversite Hastanesinde 

çalışmış olmak. 

- EEG eğitim almış olmak ve bunları 

belgelemek. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

Diğer Sağlık 

Personeli 
1 Lisans 

- Fizik, Fizik Mühendisliği ya da Nükleer 

Enerji Mühendisliği mezunu olmak. 

- Sağlık Fiziği Alanında Yüksek Lisans 

yapmış olmak. 

Özel Bütçe 

Gelirleri 

 

1 - Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır. 

2 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 

2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu 

KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

3 - İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati 

bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta 

yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı 

Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “sözleşmeli(4/B) olarak istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü 

uyarınca işlem yapılacaktır. 

5 - Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları 

yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 

bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. 

6 - Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri 

Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında 

yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. 

İstenilen Belgeler: 

1 - Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)  

2 - 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

3 - Diploma Fotokopisi 

4 - Kimlik Fotokopisi 

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa 

olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Üniversitemiz Web Sayfasından 

Ulaşabilirsiniz)  

İLETİŞİM 

www.mersin.edu.tr 

idaripersonel@mersin.edu.tr 1071/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 

alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli 

Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın 

yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 21/02/2019 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile 

ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular 21/02/2019 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 

alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri 

Mühendisliği 
2 

Endüstri Mühendisliği, Sistem 

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği 

alanlarından birinde doktora 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Yöneylem araştırması alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

2 

Endüstri Mühendisliği, Sistem 

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği 

alanlarından birinde doktora 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Endüstri Mühendisliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. İngilizce 

ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

İnşaat Mühendisliği 1 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu 

olmak, yapı alanında doktora yapmış 

olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

İnşaat Mühendisliği 1 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu 

olmak, geoteknik alanında doktora 

yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak ve imge işleme 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

2 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

İngilizce ders verme yeterliliğine 

sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Makina 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

2 

Makina Mühendisliği mekanik 

alanında doktora çalışması yapmış 

olmak. İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Makina 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Makina Mühendisliği ısı 

bilimi/enerji alanında doktora 

çalışması yapmış olmak. İngilizce 

ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Makina 

Mühendisliği 
1 

Makina Mühendisliği konstrüksiyon 

ve imalat alanında doktora çalışması 

yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Makina 

Mühendisliği 
1 

Makina Mühendisliği ısı 

bilimi/enerji alanında doktora 

çalışması yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Makina 

Mühendisliği 
1 

Makina Mühendisliği makina teorisi 

ve dinamiği alanında doktora 

çalışması yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

 1156/1-1 

—— • —— 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 

Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ alınacaktır. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1-ALES sınavından en az 70 puan almış olmak 

2-YDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (İngilizce eğitim veren bölümler için 

YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 almış olmak) 

3-Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1-ALES sınavından en az 70 puan almış olmak 

2-En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.) 

2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri 

fotokopileri) 

4- ALES belgesinin fotokopisi 

5- YDS belgesinin fotokopisi 

6- Nüfus cüzdan fotokopisi 

7- 2 adet vesikalık fotoğraf 

8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınan barkodlu belge) 

9- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
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İLANIMIZIN; 

Başvuru Tarihi : 07.02.2019 

Son Başvuru Tarihi : 21.02.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.02.2019 

Giriş Sınavı Tarihi : 25.02.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.02.2019 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. 

- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı No: 21/34722-Kadıköy/İstanbul 

Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mh. Bosna Bul. No: 140   

34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Duyurulur. 
 

BİRİMİ 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAM UNVAN ADET ALES 

YDS 

veya 

Eşdeğeri ÖZEL KOŞULLAR 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 50 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya Matematik lisans 

mezunu olmak ve Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği 

alanında Yüksek Lisans veya Doktora 

çalışmalarını sürdürüyor olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
2 70 80 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya Matematik lisans 

mezunu olmak ve Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği 

alanında Yüksek Lisans veya Doktora 

çalışmalarını sürdürüyor olmak. 

Makina 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 50 

Makina Mühendisliği lisans mezunu 

olmak ve Makina Mühendisliği alanında 

yüksek lisans veya doktora çalışmalarını 

sürdürüyor olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70  

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği 

veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve 

Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar 

Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknoloji Öğretmenliği, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 

Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak ve bu alanlardan birinde 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 1157/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 

 



7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 

 



7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 

 



7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 2019 – Sayı : 30679 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1113/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1084/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 1090/1-1 
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1

8

9

25

27

29

32

33

34

35

36
36
37
38

51

52

63
63
79

127

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bingöl İlinde Tesis Edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 710)

–– Aydın İlinde Tesis Edilecek Bafa Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 711)

–– Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde 23/3/2015 Tarihli ve 2015/7456
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan
Bazı Taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 712)

–– Devlete Ait Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ile Diş Hekimliği
Fakültelerine Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimleri Döner
Sermaye İşletmelerinin Ödenmemiş İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin
Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 713)

–– 8/1/2018 Tarihli ve 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe
Konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek
Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 714)

–– Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile
Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 715)

–– Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 718)

YÖNETMELİKLER
–– Resmî Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 716)
–– Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 717)
–– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 4, 17 ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


