
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 132. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT

GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli

Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Be-

lirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2015 29481

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Mayıs 2019
SALI

Sayı : 30767



Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzak-

tan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM)’nin amaçları, faaliyet alanları, yö-

netim organları, yönetim organlarının görevleri, çalışma şekli ve denetimine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ve denetimine ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin Danışman Kurulunu,

b) Merkez: Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak ön li-

sans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans, sürekli eğitim dâhil bütün eğitim-öğretim prog-

ramları ve faaliyetleri kapsamındaki teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek.

b) Üniversite öğrencilerine veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlana-

rak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler veya programlar için ortam geliştirmek, bilgiyi

tüm kitlelere yaygınlaştırmak.
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c) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-
rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin
tüm teknik işlerin yürütülmesini sağlamak.

ç) Üniversitelerin, kamu kurumları ve özel kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını de-
ğerlendirmek, analiz etmek, paydaşlarla işbirliği yaparak eğitim programları geliştirmek ve
uygulanmasını sağlamak.

d) Üniversitedeki akreditasyon çalışmalarına destek vermek.
e) Açık ve uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek.
f) Üniversitede açık ve uzaktan eğitimin yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve

akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri al-
mak.

g) Yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yaparak açık ve uzaktan eğitim ile ilgili uygu-
lama ve araştırmaları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve

kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, sertifika programları, konferanslar
ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek, desteklemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu
ve denetimini sağlamak.

b) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde yürütülmekte olan derslerin ve prog-
ramların kısmen veya tamamının bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla yüz yüze ve/ve-
ya uzaktan eğitimle yürütülmesini planlamak, yürütmek ve danışmanlık yapmak.

c) Kamu kurumları ve özel kuruluşlar için yürütülmekte olan derslerin ve programların
kısmen veya tamamının bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla yüz yüze ve/veya uzaktan
eğitimle yürütülmesini planlamak, yürütmek ve danışmanlık yapmak.

ç) Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı ortak ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek
lisans ve sürekli eğitim programlarının yürütülmesi için gerekli altyapıyı sağlamak.

d) Açık ve uzaktan eğitimin altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve ku-
ruluşlarla Üniversitenin iletişimini, etkileşimini ve işbirliğini sağlamak.

e) Açık ve uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda güncellemeler
yapmak.

f) Açık ve uzaktan eğitim kapsamında yürütülen kayıt, kabul, sınav, değerlendirme,
mezuniyet, diploma, sertifika, katılım belgesi ve benzeri faaliyetler konusunda ilgili birimlerle
gerekli irtibatı ve koordinasyonu sağlamak.

g) Üniversite personeline bilgi iletişim teknolojileri kullanarak hizmet içi eğitimler dü-
zenlemek.

ğ) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine destek olacak uygulamaların uzaktan eği-
tim vasıtasıyla yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu konuyla ilgili araştırmalar yapmak.

h) Kamu kurumlarına, özel kuruluşlara ve kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek
ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin
hayata geçirilmesini sağlamak.

ı) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü
görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla geri bildirim analizleri yapmak ve elde edilen
sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeler yapmak.
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i) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ta-

lepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş

sınavları gibi sınavların başvurularının alınmasından, sonuçların duyurulmasına kadar tüm sı-

nav sürecini yürütmek.

j) Açık ve uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

k) Açık ve uzaktan eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Üniversite

Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları ara-

sından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden

sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde, yerine müdür yardımcılarından

birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek, Yönetim

Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına

sunmak.

d) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını bu Yönetmelik hükümleri doğrultu-

sunda yürütmek.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

gözetim ve denetimini yapmak.

f) Uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik

desteğin verilmesini sağlamak.

g) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları

ve diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
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ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün üç yıl süreyle Üniversiteden görevlendi-

receği altı öğretim elemanı ile Müdürden oluşur. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirile-

bilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir

üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği ha-

linde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Merkezin müdür yardımcıları oy

hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimiyle ilgili kararları almak, alınan kararların yürütülmesini sağla-

mak.

b) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri

belirlemek.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Merkezin araştırmacı ve uygulayıcı elemanlarının görevlendirme taleplerini değer-

lendirmek.

d) Merkeze kurumlardan/kuruluşlardan gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, Rek-

törlüğe öneride bulunmak.

e) Açık ve uzaktan eğitim kapsamında verilen ders, kurs, sertifika ve benzeri faaliyet-

lerde görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmek üzere Rektörlüğe teklifte

bulunmak.

f) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların gö-

revlerini belirlemek.

g) Programda okutulan ders içerikleriyle ilgili alınan geri bildirimleri güncelleme yap-

mak üzere ilgili birimlere aktarmak.

ğ) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve denetle-

mek, konuyla ilgili birimlere tavsiyelerde bulunmak.

h) Açık ve uzaktan eğitim programı kapsamında yürütülen iş paketlerini ve süreçlerini

içeren iş akış çizelgelerini hazırlamak.

ı) Merkezin çalışma ilkelerini Senatonun ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarına

göre oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

i) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

j) Merkezin çalışmalarıyla ilgili gelişmeye açık yönleri belirlemek ve bu konuda yapı-

lacak iyileştirici/düzenleyici/önleyici faaliyetleri hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

k) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek

alana özgü çalışmalara ilişkin temel ilke, usul ve esasları belirlemek.
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l) Üniversitenin açık ve uzaktan eğitim derslerini veya programlarını, Senato ve Üni-

versite Yönetim Kurulunca belirlenen uzaktan eğitim ile ilgili süreçlere ve teknik kurallara uy-

gunluğu açısından değerlendirmek ve bu konuda Rektörlüğe görüş bildirmek.

m) Müdürden, Danışma Kurulundan ve çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve baş-

vurularla ilgili kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanları Merkezin faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde kamu kurumu veya özel kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar

arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin orta ve uzun vadeli çalışma planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

c) Merkez ile ilgili kurumlar/kuruluşlar ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağ-

lamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini ilgili Rek-

tör Yardımcısına ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

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

Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HAK-BİYOM): Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender

özellikli doğal alanların belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi, onlardan sür-

dürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanmak; biyolojik zenginlik, doğal

çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama et-

kinliklerinde bulunmak.
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b) Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve uygun bir şekilde

paylaşımını sağlamak.

c) Ülkemizin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, müze, arboretum, sera ve gen

bankası kurmak, amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgemizin ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini oluşturan habitatların, canlı türle-

rinin, genetik kaynakların tanımlanması, korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

ve taraf olunan ulusal ve uluslararası anlaşmaların yerine getirilmesinde rol almak ve Türkiye’de

biyolojik çeşitlilik çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.

b) Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri konusunda araştırma projeleri yapmak, konu ile

ilgili mercileri teşvik etmek ve yönlendirmek, koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmeti

vermek, bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini artırmak ve

Türkiye’nin biyolojik zenginlik veri tabanlarını geliştirmek.

c) Doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin saptanması, korunması, geliştiril-

mesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için toplumun her kesiminin bi-

linçlendirilmesi faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda geziler, toplantılar, yaz okulları ve

kurslar düzenlemek.

ç) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel her türlü dokümantasyonu sağlamak, ka-

mudaki eğitim eksikliğinin giderilmesi, bilginin güncellenmesi ile biyolojik çeşitlilik konu-

sunda kamu kuruluşları ve Üniversite arasında işbirliğini artırmak.

d) Yurt dışında ve yurt içinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu ge-

lişmeleri aktarmak ve bu konulara ilişkin yayınlar hazırlamak ve panel, kongre, konferans ve

bunun gibi toplantılar düzenlemek, temsilci ve/veya konuşmacı getirmek ve yollamak.

e) Doğal alanlarda yaşayan canlı türlerinin, biyoteknolojik gelişmelerde genetik kaynak

olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bu-

lunmak.

f) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezleri

yanında, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak biyolojik çeşitlilikle

ilgili tüm konularda yardımcı olmak.

g) Doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin saptanması, tanımlanması, korun-

ması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için danışmanlık

hizmeti vermek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak ve 2547 sayılı Ka-

nunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun olan diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve

yayınlar yapmış, ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilir. 

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu

üyelerinden birini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektöre sunar. Merkez Mü-

dürü görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı

aydan fazla süremez.  Bu durumda Rektör tarafından yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaları düzenli bir şekilde yürütmek.

b) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli ön-

lemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olmak.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuru-

luna başkanlık yapmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Mer-

kezin amaçlarının gerektirdiği konuda uzman olan, tam gün çalışan ve Müdürün önereceği altı

öğretim elemanı adayı arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden olu-

şur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan ya

da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim

Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu-

nun kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oy kullandığı ta-

rafın görüşü çoğunluk görüşü sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında çalışacak öğretim ele-

manlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektöre sunmak.

d) Araştırma ve uygulama projelerini, burs, kurs ve eğitim önceliklerini, bilimsel çalış-

ma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini

belirlemek.

e) Üniversite dışı kamu ve özel kurum kuruluşları ile yapılacak işbirliği esaslarını be-

lirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.

f) Üniversite birimleri ve öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve

benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.

g) Biyolojik çeşitlilik konusunda yapılan ve Merkeze başvuran çalışmalardan teşvike

layık olanları belirlemek ve Merkezin bütçe olanaklarını da dikkate alarak, belirli yıllarda ve-

rilecek teşvik ödülünün miktarını ve sayısını saptamak.

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve araç-gereçler

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkez tarafından yapılacak biyoçeşitlilik araştırmalarında kullanılacak araç ve ya-

kıt Üniversite tarafından karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman

ve Hayvancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hay-

vancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim: Hakkari Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekoku-

lu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birimini,

b) Merkez: Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hay-

vancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm tarımsal araştırma, üretim-uy-

gulama, geliştirme, eğitim-öğretim, yayın ve danışmanlık hizmetleri çalışmalarını yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için ilgili mevzuat hükümlerine göre

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
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a) Hakkari ili ve Doğu Anadolu bölgesi ile ilgili gıda, tarım, orman ve hayvancılık ko-

nularında projeler üretmek ve uygulamak.

b) Ulusal, uluslararası ve bölgesel düzeyde gıda, tarım, orman ve hayvancılık konula-

rında kalkınma ve gelişmeye yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar

yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak.

c) Gıda, tarım, orman ve hayvancılık sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile

özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, işbirliği geliştir-

mek, birlikte projeler yürütmek ve uygulanan projelere destek olmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, birlikte projeler

yürütmek, gıda, tarım, orman ve hayvancılık konularında yayım, yayıncılık ve enformasyon

faaliyetlerinde bulunmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

d) Merkeze tahsis edilen tarımsal arazi ve tesislerde üretim yapmak, örnek üretim par-

selleri ve üniteler kurmak, gerekli üretim, araştırma ve uygulama altyapısını oluşturmak.

e) Üniversitenin öğretim programları ilgili gıda, tarım, orman ve hayvancılık alanlarında

öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için

altyapı, materyal temini, hizmet alımı ve sosyal imkânlar sağlamak.

f) Gıda, tarım, orman ve hayvancılık alanlarında danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti

vermek.

g) Bitkisel ve hayvansal üretimde yeni gelişmeleri takip ederek, yeni üretim metotları

üzerine araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum

kuruluşlarına ve proje ortağı özel işletmelere iş gücü, alet, ekipman ve iş makinası desteğinde

bulunmak, Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak.

h) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için teorik ve uygulamalı eğitim programları

düzenlemek ve yürütmek.

ı) Bölge koşullarına uygun yeni bitki çeşidi, anacı ve hayvan ırkı geliştirmeye yönelik

olarak ıslah çalışmaları yapmak, yeni bitki türleri, çeşitleri ve anaçları ile hayvan ırklarının

adaptasyon çalışmalarını yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak ilgililerin kullanımına sun-

mak.

i) Gıda ve yemlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapmak ve rapor-

landırmak, tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak.

j) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası

konularında araştırma ve uygulamalar yapmak, tarımdan kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne

yönelik projeler üretmek, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı teşhisi yapmak ve mücadele

önerilerinde bulunmak.

k) Tarımsal ve hayvansal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk

raporları hazırlamak, çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları ha-

zırlamak.

l) Tarım topraklarının kullanım planlamasını yapmak ve verimlilik düzeylerini belirle-

mek, sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak.
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m) Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerine araştırmalar yapmak, çiftlik düzeyinde

ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler geliştirmek.

n) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

o) Hayvansal üretimin sorunları, çayır-mera, orman ve fundalık alanların sürdürülebi-

lirliği, yem bitkileri ve yem teknolojileri konularında çalışmalar yapmak.

ö) Bölgede bulunan biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda

faaliyetlerde bulunmak.

p) Hayvan ve bitki sağlığıyla ilgili araştırmalar yapmak.

r) Organik tarıma yönelik alanların tespiti ve gerekli çalışmaları yapmak.

s) Bölgenin tarımsal öncelikleri dikkate alınarak ıslah çalışmaları yürütmek ve çeşit ge-

liştirmek, ayrıca damızlık hayvan, tohumluk, fide ve fidan üreterek bölge çiftçisinin hizmetine

sunmak.

ş) Üniversite bünyesinde yer alan veya Üniversiteye tahsis edilen tarımsal alanlar, se-

ralar ve tesislerde kısa ve uzun dönemli üretimler planlamak ve her türlü bitkisel ve hayvansal

üretimi gerçekleştirmek.

t) Kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer

tarımsal amaçlı kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından merkezin kuruluş amacına uygun alanlarda

çalışan öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli

gördüğü hallerde Müdür, Rektör tarafından aynı usulle değiştirilebilir. Süresi biten Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyet-

lerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, sonraki yılın çalışma progra-

mını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarının uygulanmasını sağlamak ve ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre Merkezi yönetmek.

c) Müdür yardımcılarının görev dağılımını yapmak.

ç) Merkez personelinin idaresini ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkez bünyesinde faaliyet gösteren alanların idaresini sağlamak.
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e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve özel sektör işletmeleri ile işbirliği

yapmak.

f) Projelerin Merkez bünyesinde yürütülmesini sağlamak, komisyon marifeti ile takip

ve denetlemesini yapmak, işleyişleri ile ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Merkezde yürütülen araştırma, uygulama ve eğitimlere ilişkin kayıtların tutulmasını

sağlamak.

ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin

öğretim üyeleri ve öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyetlerine uygun çalışmalar ya-

pan veya Merkezde görevli tam zamanlı çalışan ziraat mühendisi ve veteriner hekimler ara-

sından, en fazla dört kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına

sunar.

(2) Müdürün görevi başında olmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi Müdür-

lüğe vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya

herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda yeni görevlendirme yapılıncaya kadar

müdür yardımcılarından birisi Merkez Müdürlüğü görevini vekâleten yürütür, diğer müdür yar-

dımcılarının görevi de yeni müdür yardımcılarının görevlendirilmesine kadar devam eder.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olurlar.

Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre karşı sorumludurlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendi-

rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yerine aynı usullerle

yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulu her yıl, Müdürün çağrısı üzerine en az iki kez toplanır. Bu toplan-

tılarda Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alınır, çalışmalar için önerilerde bulunulur ve ge-

leceğe ilişkin planlamalar yapılarak karara bağlanır. Gerekmesi durumunda Müdür, Yönetim

Kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde, önerilerde bulunmak

ve gereken kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve çalışma programlarını ince-

leyerek onaylamak.

c) Merkez faaliyetlerine yön vermek, önceliklere karar vermek.

ç) Merkezin yıllık plan ve programlarının uygulanmasına yardımcı olmak.

d) Merkez personelinin planlamasını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak, grupların faaliyet-

lerini düzenlemek ve denetlemek.
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f) Merkez bünyesinde yürütülecek projelere onay vermek, proje faaliyetlerini ve işle-

yişini düzenlemek, denetlemek ve sonuçlandırmak.

g) İlgili birimlerden gelecek araştırma, uygulama ve geliştirme projelerine yer, materyal,

hizmet sağlamak ve diğer birimlerden gelecek teklifleri değerlendirmek.

ğ) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.

Danışma Kurulu 

MADDE 13 – (1) Üniversitenin ilgili birimlerinden Rektör tarafından görevlendirilen

öğretim üyesi ve öğretim elemanları, sektör ile ilgili sivil toplum temsilcileri, üretici birlik koo-

peratif başkanlarından en fazla 10 üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıllığına

Üniversite dışındaki sivil toplum temsilcilerini ve sektör temsilcisini Danışma Kurulana davet

eder.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün katılmadığı toplantılara müdür

yardımcısı vekâleten Danışma Kuruluna başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili

değerlendirmeleri yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.

c) Gıda, tarım, orman ve hayvancılığın güncel sorunlarını belirleyerek tartışmaya açmak

ve çözüm önerileri oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Uygulama, araştırma ve eğitim yerleri

MADDE 16 – (1) Merkez, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kullanımına tahsis

edilen gıda, tarım, orman ve hayvancılık faaliyetlerine uygun mevcut araziler, çiftlikler, diğer

alanlar ve tesisler ile anlaşmalı kamu kurumları ve özel sektöre ait işletmelerde uygulama, araş-

tırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen

veya kısmen Merkez Müdürüne devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ET PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/26)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi

korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019

yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 24/4/2019 tarihli ve 1010 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Et

Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) ESK: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,

d) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e) Karar: 24/4/2019 tarihli ve 1010 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

ifade eder.

Kaynak aktarımı

MADDE 4 – (1) Et piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede 2019 yılı

tarımsal desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanır.

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Piyasada oluşan kırmızı et alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin al-

tında olması halinde, yerli üreticiyi korumak için ESK tarafından gerçekleştirilen alım ve satım

tutarlarından kaynaklanan fark ESK’ya ödenir.

(2) Perakende kırmızı et satış fiyatlarının tüketici aleyhine yükselmesi halinde, tüketi-

cilerin alım gücü göz önünde bulundurularak ESK’nın piyasaya yapacağı et satış faaliyetleri

neticesinde oluşacak alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark ESK’ya ödenir.
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(3) ESK’nın 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana Sta-

tüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen;  ihtiyaç duyulması halinde,  ESK’nın kırmızı

et piyasasına müdahale amacıyla yaptığı alım satımları neticesinde oluşacak farkı gösteren

ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, HAYGEM’e gönderilir.

(4) 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden, hayvancılık desteklemeleri kalemine

kırmızı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin olarak aktarılan ödenek, bütçe işlemlerini mü-

teakip  ESK’nın hesabına aktarılır.

(5) Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın % 0,2’si komisyon olarak ayrıca

ödenir.

(6) Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, öde-

meye esas işlemlerin yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, Banka ve diğer kamu

kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, soruşturma

konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında

mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üre-

ticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması ge-

rekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/15)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/9/2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/33) ile
Yunanistan Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”
ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak baş-
latılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan
kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ğ) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyeti’ni,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 54.07 GTP’si altında sınıflandırılan ve Ek 1’de

GTİP’leri belirtilen “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve 55.13, 55.14,
55.15, 55.16 GTP’lerinde sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş men-
sucat” eşyasıdır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat
MADDE 5 – (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ÇHC, Güney Kore,
Malezya, Tayland, Çin Tayvanı menşeli 54.07 GTP’si altında yer alan “sentetik filament iplik-
lerinden dokunmuş mensucat”ın ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge
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karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, söz konusu önleme ilişkin son nihai gözden
geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)
ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin devamına karar verilmiştir.

(2) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/30) ile ÇHC menşeli 54.07 GTP’si al-
tında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı ürünlere
teşmil edilmiştir.

(3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07
GTP’si altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan menşeli/çıkışlı
ürünlere teşmil edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde yer alan
“sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 15/2/2001 tarihli ve
24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 31/12/2018
tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile tamamlanan son nihai gözden ge-
çirme soruşturması sonucunda önlem oranlarında değişiklik yapılarak anılan önlemin devamına
karar verilmiştir.

(5) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/40) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13,
55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan
ve Polonya menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(6) Ayrıca, 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) hükümleri kap-
samında, soruşturma konusu eşya grupları ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapıl-
maksızın gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma
MADDE 6 – (1) Önlem konusu ülkeler menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında

uygulanan dampinge karşı önlemlerin Yunanistan menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile et-
kisiz kılındığına yönelik olarak 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament
ipliklerinden dokunmuş mensucat” ithalatında RB Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic.
A.Ş.’den alınan başvuru üzerine, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonunda ta-
nımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında ise Bakanlık ta-
rafından re’sen yapılan değerlendirmeler sonucunda bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Yunanistan menşeli/çıkışlı söz ko-
nusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci mad-
desi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) 7/9/2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/33) ile Yunanistan menşeli/çıkışlı “sentetik
filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokun-
muş mensucat” ithalatına yönelik olarak bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma
başlatılmıştır.
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Soruşturma dönemi
MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile

30/6/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara

ve yabancı üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve Yunanistan’ın Ankara Büyükel-
çiliği’ne ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na bildirim yapılmıştır. İlk aşamada tarafların
soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki
aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup,
ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Yunanistan’da mukim Viostamp SA gerekli bilgi ve belge-
leri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(3) Yunanistan’da mukim Stavrinos Bros SA firmasının soru formuna gönderdiği cevap
üzerine firmaya eksiklik yazısı gönderilmiş olup verilen süre içerisinde bildirilen eksikliklere
ilişkin bir cevap alınmamıştır. Anılan firma, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsa-
mında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(4) Yunanistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile
ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınma-
mıştır. Bu firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı
olarak addedilmiştir.

(5) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yazılı olarak görüş bildirmiş ve Yunanistan’da
soruşturma konusu ürüne ilişkin gerçek üreticilerin mevcut olduğunu ifade ederek üretici fir-
maların olası bir önlemden muaf tutulmasını talep etmiştir.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlen-
dirmeleri içeren genel nihai bildirim, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu’na ve işbirliğinde bulunan firmaya; firmaya özel bilgileri ve değerlen-
dirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirim, işbirliğinde bulunan firmaya iletilmiş ve ta-
raflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Yunanistan’da
yerleşik Viostamp SA firması ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu nihai bildirime ilişkin
görüş bildirmiştir.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş ve mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde
cevap verilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 9 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dam-

pinge karşı önlemin Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturul-
muştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetme-
liğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu
durumda, önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler için eldeki mevcut veriler kulla-
nılmıştır.
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Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 10 – (1) 54.07 GTP’si kapsamındaki soruşturma konusu ürünlerin toplam ithalatı

2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 422, 390, 409 ve 431 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiş (2018 ilk 6 ay 272 milyon ABD Doları) ve nispeten yatay bir seyir izlemiştir.
55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamındaki soruşturma konusu ürünlerin toplam ithalatı
2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 195, 167, 168 ve 160 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiş (2018 ilk 6 ay 83 milyon ABD Doları) ve yıllar itibariyle düşüş eğilimi göster-
miştir.

(2) 54.07 GTP’sinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin 2015-2018 arasındaki dö-
nemde Yunanistan’dan ithalat değerleri sırasıyla 4,9 milyon ABD Doları, 8,8 milyon ABD Do-
ları, 16,5 milyon ABD Doları ve 21,8 milyon ABD Doları olmuştur (2018 ilk 6 ay 15,2 milyon
ABD Doları). Anılan yıllarda ithalat miktarları ise sırasıyla 1.123 ton, 2.276 ton, 3.933 ton ve
4.879 ton olarak gerçekleşmiştir (2018 ilk 6 ay 3.698 ton). Anılan dönemde Yunanistan’dan
yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı önemli oranda artmıştır.

(3) Yunanistan’ın 54.07 GTP’sinde yer alan ürün grubunda toplam ithalat içerisindeki
payı miktar bazında 2015 yılında %1,5’ten 2018 yılında %6,4’e yükselmiştir (2018 ilk 6 ay
%8).

(4) 54.07 GTP’sinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin Yunanistan’dan yapılan ithalat
birim fiyatı 2015-2018 arasında sırasıyla 4,3; 3,9; 4,2 ve 4,5 ABD Doları/Kg (2018 ilk 6 ay
4,1 ABD Doları/Kg), ÇHC’den yapılan ithalat birim fiyatı 6,2; 5,4; 5,5 ve 5,5 ABD Doları/Kg,
genel ithalat birim fiyatı ise aynı dönemde 5,8; 5,5; 5,4 ve 5,9 ABD Doları/Kg olarak gerçek-
leşmiştir. Anılan dönemde Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, ÇHC’den yapılan it-
halat birim fiyatından ve genel ithalat birim fiyatından daha düşük bir seyir izlemiştir.

(5) 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin
2015-2018 arasındaki dönemde Yunanistan’dan ithalat değerleri sırasıyla 910 bin ABD Doları,
7,6 milyon ABD Doları, 10 milyon ABD Doları ve 8,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleş-
miştir (2018 ilk 6 ay 4,4 milyon ABD Doları). Anılan dönemde ithalat miktarları ise sırasıyla;
202 ton, 1.202 ton, 1.611 ton ve 1.607 ton olarak gerçekleşmiştir (2018 ilk 6 ay 876 ton). Anılan
dönemde Yunanistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı önemli oranda artmıştır.

(6) Yunanistan’ın 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan ürün grubunda top-
lam ithalat içerisindeki payı miktar bazında 2015 yılında %0,6’dan 2018 yılında %7,2’ye yük-
selmiştir (2018 ilk 6 ay %7,4).

(7) 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin Yu-
nanistan’dan yapılan ithalat birim fiyatı 2015-2018 arasında sırasıyla 4,5; 6,3; 6,2 ve 5,5 ABD
Doları/Kg (2018 ilk 6 ay 5 ABD Doları/Kg), ÇHC’den yapılan ithalat birim fiyatı 5,5; 6,3; 6,4
ve 6,9 ABD Doları/Kg, genel ithalat birim fiyatı ise aynı dönemde 5,8; 5,9; 6,4 ve 7,2 ABD
Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı,
ÇHC’den yapılan ithalat birim fiyatından ve genel ithalat birim fiyatından genel olarak daha
düşük bir seyir izlemiştir.

(8) Trademap veritabanından edinilen verilere göre, Yunanistan’ın 54.07 GTP’sinde
ÇHC’den yaptığı ithalat 2015 yılında 16 milyon ABD Doları iken 2017 yılında 29 milyon ABD
Dolarına; Bulgaristan’dan yaptığı ithalat 2015 yılında 780 bin ABD Doları iken 2017 yılında
4,2 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. Yunanistan’ın 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde
ÇHC’den yaptığı ithalat 2015 yılında 5,9 milyon ABD Doları iken 2017 yılında 9,4 milyon
ABD Dolarına, Bulgaristan’dan yaptığı ithalat 2015 yılında 790 bin ABD Doları iken 2017 yı-
lında 3,4 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.
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Ticaretin gerçekleştirilme şekline ve dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin
azaltıldığına ilişkin belirlemeler

MADDE 11 – (1) Toplam soruşturma konusu ithalat 54.07 GTP’si kapsamı ürün gru-
bunda yatay bir seyir izlemiş, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı ürün grubunda ise
düşüş eğilimi göstermiş iken her iki ürün grubunda Yunanistan’dan yapılan ithalat soruşturma
döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstermiştir. Buna ilaveten, soruşturma döneminde her iki
ürün grubunda Yunanistan’ın dampinge karşı önleme tabi Bulgaristan ve ÇHC’den ithalatı
önemli bir artış göstermiştir. Yapılan bu tespitler, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden ka-
çınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, iş-
lem veya iş sonucunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde
bir değişikliğin meydana geldiğine işaret etmektedir.

(2) Soruşturma konusu her iki ürün grubunda, Yunanistan’dan yapılan ithalat soruşturma
döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstererek toplam ithalat içerisinde önemli bir paya ulaş-
mıştır. Buna ilaveten, Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatları her iki ürün grubunda
ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından düşüktür. Yapılan bu tespitler,
Yunanistan menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin
iyileştirici etkisinin azaltıldığına işaret etmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Firmalara İlişkin Belirlemeler

Viostamp SA firmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 12 – (1) Firmaya ilişkin belirlemeler sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi

neticesinde yapılmış olup yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.
(2) Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın kumaş üretim tesisinin

bulunmadığı; kumaşların hazırlanması, boyama, baskı ve apreleme işlemleri yapılmasına ilişkin
tesislerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Türkiye’ye ihraç edilmek üzere tedarik edilen ham ku-
maşların tamamının ÇHC menşeli olduğu, firmanın tedarik edilen kumaşları inceltme, boyama,
baskı, apreleme gibi işlemlere tabi tuttuğu anlaşılmıştır. Firmanın buhar makineleri, baskı ma-
kineleri, boyama makineleri, kurutma makineleri, açma makineleri, kontrol makineleri gibi
kumaşların hazırlanması, boyanması, baskı yapılması ve aprelenmesi ve benzeri işlemlerde
kullanılan makinelere sahip olduğu; kumaş üretimine ilişkin makinelere sahip olmadığı anla-
şılmıştır.

(3) Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın toplam soruşturma
konusu eşya satışının değer bazında 2016 yılında %90’ını, 2017 yılında %93’ünü, 2018 yılının
ilk 6 ayında %95’ini Türkiye’ye yapılan ihracatın oluşturduğu görülmüştür.

(4) Soru formunun D-2 bölümünde yer alan işlem bilgi formlarında firma tarafından
sunulan bilgiler incelendiğinde, bitmiş ürün maliyetini önemli oranda tedarik edilen ham kumaş
maliyetinin oluşturduğu ve firma tarafından yapılan işlemler sonucu yaratılan katma değerin
her iki ürün grubunda %15’i geçmediği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, firma nihai bildirim
raporuna verdiği cevapta, yaratılan katma değerin daha yüksek olduğuna ilişkin alınan toplam
ham kumaş değeri ve toplam satılan bitmiş ürün değeri baz alınarak yapılan hesaplamalar sun-
muştur. Firmanın nihai bildirim raporuna verdiği cevapta yer alan hesaplamalar incelendiğinde,
her iki ürün grubunda yaratılan katma değerin %20’yi geçmediği görülmektedir.

(5) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, yapılan inceltme, apreleme, boyama,
baskı işlemlerinin 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
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Gümrük Yönetmeliğinin Ek 4 ve Ek 5’inde yer alan hükümlere göre menşe kazandırıcı işlem
olduğunu ve ihraç edilen ürünlerin Yunanistan menşeli olduğunu ifade etmiştir. Ancak, İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat uyarınca önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin
belirlemelerde eşyanın menşeine değil dampinge karşı önlemden kaçınmak dışında yeterli bir
haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir işlemin varlığına bakılmaktadır.

(6) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci mad-
delerinde yer alan zararın tespitinin, 5 inci maddesinde yer alan normal değerlerin ve 9 uncu
maddesinde yer alan ihraç fiyatının ortaya konulmadığını ifade etmektedir. Ancak, Yönetme-
liğin 38 inci maddesi önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalarda dampingin, sübvan-
siyonun ve zararın tespitine ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı hükmünü amirdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Değerlendirme
MADDE 13 – (1)Yunanistan’da mukim Viostamp SA firması tarafından sunulan bilgi

ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın kumaş üretim tesisinin bulunmadığı, ÇHC
menşeli ham kumaş ithal ederek boyama, baskı, apreleme gibi çeşitli işlemlerden geçirdiği an-
laşılmıştır. Buna ilaveten, bitmiş ürün maliyetini önemli oranda tedarik edilen ham kumaş ma-
liyetinin oluşturduğu ve firma tarafından yapılan işlemler sonucu yaratılan katma değerin her
iki ürün grubunda %15’i geçmediği anlaşılmıştır. Türkiye’ye ihraç edilmek üzere firma tara-
fından tedarik edilen kumaşların tamamının ÇHC menşeli olduğu firma tarafından beyan edil-
miş olup soruşturma döneminde firmanın Türkiye’ye ihracatı hızlı ve sürekli bir artış göster-
miştir. Bu çerçevede, firmanın önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekono-
mik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı
önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(2) Yunanistan’da mukim diğer soruşturma kapsamı firmalar işbirliğinde bulunmamış
ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, 2015-2018 yıl-
ları arasında Yunanistan’dan yapılan ithalatın hızlı ve sürekli bir artış göstermesi, anılan dö-
nemde Yunanistan’ın dampinge karşı önleme tabi ÇHC ve Bulgaristan’dan soruşturma konusu
ürün ithalatının önemli oranda artması ve Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatının dam-
pinge karşı önlem uygulanan ÇHC ithal birim fiyatları seviyelerinde ve daha düşük olması hu-
susları göz önüne alındığında, iş birliğinde bulunmayan firmaların, önlemden kaçınma dışında
yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş so-
nucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(3) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge
karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulun-
mayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ülkemiz ile Yunanistan arasındaki ticaretin ger-
çekleştirilme şeklinde bir değişiklik olduğu, Yunanistan menşeli/çıkışlı olan ve önlemi etkisiz
kıldığı tespit edilen ithalat nedeniyle önlemin, miktar ve değer açısından beklenen iyileştirici
etkisinin azaldığı değerlendirilmektedir.

Karar
MADDE 14 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Yunanistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çı-
kışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
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(Tebliğ No: 2015/3) kapsamında ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı ön-
lem ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında
ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı
önlemlerin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürür-
lüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3) ile
son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı
önlemde ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile yü-
rürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)
ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge
karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde
yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 15 – (1) Gümrük idareleri, 14 üncü maddede yer alan tabloda GTP’si, tanımı
ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ser-
best dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge
karşı kesin önlemi uygular.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4141 

—— • —— 

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4147 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

15 ADET BİLGİSAYAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

ihtiyacı 

15 adet Bilgisayar Cihazı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.05.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4128/1-1 
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 9.000 Ton (± %20 toleranslı) Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2019/210298 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 Uşak 

b) Telefon ve faks numarası : 0 276 2311491-0 276 2311732 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2019/2020 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 9.000 Ton (± %20 toleranslı) 

Kireçtaşı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere 

uygun nitelikte) Alımı 

b) Teslim yeri : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin 

bildirdiği termin programına göre 01 Eylül 2019’de 

başlanıp, 31 Aralık 2019’de tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 20.05.2019 Pazartesi günü saat: 14:30 

4 - İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi ] adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 20.05.2019 Pazartesi tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker 

Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

kanununa (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 4032/1-1 
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BİLYALI YATAK ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2019/214743 

1- İdarenin 

a) adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ 

Ankara 

b) telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01  

c) elektronik posta adresi : -  

2- İhale konusu malın 

a) adı, niteliği, türü ve miktarı : 29488 numaralı 2 adet ve 23080 numaralı 10 

adet olmak üzere, 2 kalemde toplam 12 adet 

bilyalı yatak alımı.   

b) teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı 

Etimesgut/Ankara.  

3-İhalenin 

a) yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Odası (6.Kat)  

b) son teklif verme (ihale) tarihi ve saati : 17 Mayıs 2019 Cuma günü, saat 14:00  

4- İhale, ihale dokümanlarında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli isteklilere 

açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5- İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı 

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

zorunludur. 

6- Teklifler 17.05.2019 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) 

Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

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

yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4109//1-1 



7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

İHALE İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Fabrikalarımızın Kireç Ocaklarında ve Buhar Kazanlarında Kullanılacak Şamot ve 

Magnezit Refrakter Malzemeler Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2019/217222  

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Magnezit Tuğla ve Harç: 

  61.013 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit tuğla, 

  7.000 kg. muhtelif özellikte magnezit örgü harcı, 

  Şamot Tuğla :  

  43.837 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla, 

b) Teslim yeri : Muhtelif Şeker Fabrikaları 

c) Teslim tarihi  : En geç işe başlama tarihinden itibaren  40 (Kırk) 

takvim günü içerisinde ilgili şeker fabrikalarına teslim 

edilecektir. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17.05.2019 Cuma günü,  saat 14.00    

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

5- İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve 

şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.200,00 (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 17.05.2019 Cuma günü,  saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4121/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen 

Afyon, Bayburt, Erzincan, Kırklareli ve Muş İllerinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl 

süreyle kiraya verilecektir. 

1-) Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili ihale; Muş, Erzincan ve Bayburt 

İllerinde bulunan muhtelif taşınmazlar için 20.05.2019 Pazartesi günü saat 14.00‘de, Kırklareli ve 

Afyon İllerinde bulunan muhtelif taşınmazlar için 21.05.2019 Salı günü saat 14.00‘de, Mithatpaşa 

Cad.No:14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 3.Kat toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Genel Müdürlük 

3. Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2-) İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak 

hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel 

Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. 

Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3-) Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 

üzerinden değerlendirilecektir. 

4-) İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış 

Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak 

edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı Genel Müdürlük veznesine fatura 

karşılığı 200,- TL. yatırmak suretiyle veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara 

Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR64 

0001 0017 4537 7119 5850 24 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırmak ve dekont 

açıklamasında “………….. kiralama ihalesi şartname bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde 

ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin isminin de açıkça belirtildiği dekont 

karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 

5-) İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu 

şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek 

süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü 

olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-) İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi 

işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış 

Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal 

etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece 

duyurulacaktır. 

7-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını 

kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere 

sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş 

sayılır.  

8-) İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan ve 

www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir. 4187/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK 10 Kalem Vantüp, Vantüp İçin “Y” Parçası Pantolon ve 

Redüksiyon Alımı 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
 

İhale kayıt numarası : 2019/210225 

1- İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

   Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 

2- İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi –  

Vantüp, “Y” Parçası (Pantolon) ve Redüksiyon 

Alımı  

Miktarı: 

(Adet) 

a) Niteliği, türü ve miktarı  1- Ø 400 mm x 15 mt. Vantüp 

 2- Ø 600 mm x 15 mt. Vantüp 

 3- Ø 800 mm x15 mt Vantüp 

 4- Pantolon 400/ 400/ 400 

 5- Pantolon 600/ 400/ 400 

 6- Pantolon 600/ 600/ 600 

 7- 1000/800 Rediksiyon 

 8- Ø 400 mm x5 mt Çelik Telli Vantüp 

 9- Ø 600 mm x5 mt Çelik Telli Vantüp 

10- Ø 800 mm x5 mt Çelik Telli Vantüp 

500 

440 

200 

24 

44 

45 

10 

105 

70 

100 

TOPLAM: 1.538 

b) Teslim yeri : Teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihi : 10 Kalem vantüp 120 günde teknik şartnamede belirtildiği 

gibi Kurumumuza teslim edilecektir.  

3- İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 27.05.2019 - Pazartesi – Saat 15: 00 

c) Dosya No : 1917004 
 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

- Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT 

direktifine uygun sertifikaları ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test 

belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Alev Sızdırmazlık Şube 

Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir. 

Siparişi alan firma imalata esas teşkil edecek 1’ er adet Ø 400 mm, Ø 600mm ve Ø 800 

mm vantüp numunesi verecek ve numuneler sadece şekil, ebat, bağlantı ve ek yerleri olarak 

Kurumumuzca incelenecektir. Diğer testler vantüplerin teslimatından sonra yapılacaktır. 

4-3- Firmalar tekliflerinde, teknik şartnamemizde istenen belgeleri vererek hangi üretici 

firmayı belirttilerse, malzeme tesliminde de verdikleri malzemeler aynı üretici firmaya ait 

olacaktır. Üretici firmaya ait sevk irsaliyesi ile teknik şartnamede belirtilen, üretici firmaya ait 

teknik özellikleri içeren test sertifikasını malzeme tesliminde vereceklerdir. Aksi halde 

malzemeler reddedilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1- Bu ihalede 3 kalem çelik telli vantüp ve diğer 7 kalem malzeme ekonomik açıdan 2 

kısım olarak ayrı ayrı toplamda en düşük fiyat esasına göre değerlendirilecektir. 

5- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
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5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç: 27.05.2019 - Pazartesi – Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede 3 kalem çelik telli vantüp ve diğer 7 kalem malzeme ekonomik açıdan 

2 kısım olarak ayrı ayrı toplamda en düşük fiyat esasına göre değerlendirilecektir. Malzeme 

grupları ekonomik açıdan toplamda değerlendirileceğinden söz konusu kısımlara kısmi teklif 

verilemeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 4095/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

(DÜZELTME İLANI) 

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

03 Mayıs 2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızın düzeltme ilanıdır. 

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 3 (üç) adet 

taşınmazın satış ihalesidir. 
 

S MAH. Ada Par Alanı m2 Niteliği Muh. Bed. TL. 

Geç. Tem. 

TL 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 
Pervane 

Mah. 
10180 1 875,00 

Konut 

Alanı 
2.800.000,00 84.000,00 18.06.2019 15:05 

2 
Ziyagökalp 

Mah 
7744 1 750,00 

Konut 

Alanı 
2.800.000,00 84.000,00 18.06.2019 15:10 

3 
Yenidoğan 

Mah. 
7711 1 2.010,00 

Konut + 

Ticaret 

Alanı 

4.500.000,00 135.000,00 18.06.2019 15:15 

 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu 

taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan 

Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye 

iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 18.06.2019 SALI 

günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve 

telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale 

dosya bedeli 1.000,00-TL (Bin TL) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 

Gelir Şefliğinden temin edilebilir 

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: 

Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, 

ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 

3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, 

Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, ( TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ) İban numaralı 

Belediyemiz hesabına, dekontta taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile 

yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda taşınmazın ada ve 

parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı 

olacaktır. 
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Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin 

% 25’i, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup 

peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 15 (on beş) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin 

tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. 

Taksitli ödeme durumunda kalan taksitlerin tamamı tek seferde peşin olarak ödenirse peşin 

ödenecek miktar üzerinden %5 indirim uygulanır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına 

düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir.  

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;  

7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 

Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.1.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza 

edilmesi gerekmektedir, 

7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 

olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin 

Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;  

7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 

Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı), 

7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye 

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir 

noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.  
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7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini 

gösterir genel kurul kararı (Aslı), 

7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi 

belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı)  

7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan 

alınmış olan belge (Asılları), 

7.2.11-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili 

tarafından imza edilmesi gerekmektedir, 

7.2.12-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 

olması gerekmektedir.  

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme 

edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde;  

7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde 

belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, 

aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.  

7.3.2-) 2018 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi (Aslı), 

Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler: 

8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre 

hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup 

kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi 

yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;  

8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf, 

8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler 

ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1), (7.2) ve (7.3) bentlerinde, 

gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna 

göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.  

Madde 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 4188/1-1 
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ÖN YETERLİK İHALE İLANI 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

6 Kalem Mal alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Avcılar/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019 

c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

 6 Kalem Mal Alımı 

İhale kayıt no: 2019/219375 
24/05/2019 10:00 

1. Boyama ve Film Kaplama Sistemi 1 Adet 

 

2. Otomatik Kaset Yazma Cihazı 2 Adet 

3. Otomatik Lam Yazma Cihazı 3 Adet 

4. Kapama Filmi 350 Adet 

5. Kaset Yazıcı Cihazı Şeridi 9 Adet 

6. Lam Yazıcı Cihazı Şeridi 42 Adet 

 

b)Teslim yerleri : b.1) İ.Ü.-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 

c) Teslim tarihi : c.1)Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 

günü, mesai saatleri içinde teslim edilecektir. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt/İSTANBUL 

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

belgesi; 
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a) 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, 

b) 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, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. 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, 

4.1.8. Teklif edilen cihazların Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 

teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 

durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 

tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

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: 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

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

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

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.4.1. İstekli firmaya ait TSE veya TSE “Hizmet Yeterlilik Belgesini (1. 2. ve 3. 

kalemler için) sunmalıdır. 

4.3.4.2. Cihaz CE kalite uygunluk sertifikasına sahip olmalıdır ve ihale dosyasında 

sunulmalıdır.(1. kalem için) 

4.3.4.3. Film ile kapatılan lamlarda arşivleme sonrası açılma meydana gelmemelidir. Bu 

özellik en az 15 yıl teklif edilen marka film ile kapama yapan yurtiçi ya da yurtdışı bir hastane 

tarafından yapılan arşiv çalışmasıyla teyit edilmelidir. Yapılan bu çalışmanın noter onaylı örneği 

ihale dosyasında sunulmalıdır. (4. kalem için) 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-

Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) yatırılan 

bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

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

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 4171/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 

 



7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 

 



7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 

 



7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 

 



7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 

 



7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 4165/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 

 4189/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 4190/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 4169/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4170/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 4200/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 4201/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4152/1-1 

  



7 Mayıs 2019 – Sayı : 30767 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4153/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. J30-d no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. G16-d no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/2/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. G17-a no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/3/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. G17-d1,d2,d4 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/4/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. G17-c1,c4 no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/5/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. G16-c no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/6/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. G16-b no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/7/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. L30-b no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 24.04.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4069/8/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.04.2019  Karar No: 7302 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd.  

• MERKEZİ ve : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü  

  TEBLİGAT ADRESİ : Karşısı Çebi Apt. No:2 /5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 08.11.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.147 hektar 

• BÖLGESİ   : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Adana  

• PAFTA NUMARASI : M35-b 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Adana ilinde 61.147 hektarlık M35-b paftası için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4077/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arşimet Beton Lab. Mim. Müh. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Urfayolu Üzeri 3. Sanayi 

Sitesi Z-2/Blok No:19 DİYARBAKIR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 16.06.2011 tarih ve 391 sayılı kararı ile 

verilen 298 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin 

firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 08.04.2019 tarihli ve 565/8 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 

29.04.2019 tarih ve 101844 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4097/1-1 

—— • —— 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam 

zamanlıdır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Mühendislik 

Fakültesi Dekanlığına 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/Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Açıklama 

Mühendislik İnşaat Mühendisliği 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Geoteknik alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 
 
 4068/1-1 
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

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

Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

Genel Şartlar 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

Özel Şartlar 

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 

otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma 

görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi 

öğrencisi olmak şartı aranır. 

(2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

Muafiyet 

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru Dilekçesi 

2) Özgeçmiş 

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4) Fotoğraf (1 adet) 

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi 

6) Öğrenci Durum Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

8) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi 

9) Lisans Transkript (Onaylı Sureti) 

10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 
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AÇIKLAMALAR 

* E-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri 

başvurularda kabul edilecektir. 

* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime, Rektörlük kadrosu başvuruları 

Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine 

kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 

sorumlu değildir. 

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde 

birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 

* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri 

gerekmektedir. 

SINAV TAKVİMİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 07.05.2019 

Son Başvuru Tarihi : 21.05.2019 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 23.05.2019 

Giriş Sınavı Tarihi : 27.05.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.05.2019 

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr 
 

BİRİM 

ANABİLİM 

DALI UNVAN DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi Fizyoloji Arş. Gör. 5 1 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi veya Veteriner 

Fakültesi mezunu olmak. Tıp 

Fakültesi Fizyoloji Anabilim 

Dalında doktora yapıyor olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti Arş. Gör. 5 1 

Ortodonti Anabilim Dalında 

doktora yapıyor olmak. 

Mehmet 

Tanrıkulu Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

lisans mezunu olup, afet eğitimi 

ve yönetimi alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. Lisans 

sonrası 2 yıl yükseköğretim 

kurumlarında ders vermiş 

olmak. 

 4173/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi 

Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. 

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 

mevcuttur.  

İlan olunur. 

 

İLAN 

NO BİRİM BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Bütçe ve Mali Planlama 

Ana Bilim Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Maliye Bilim 

Alanında, Bütçe ve Mali 

Planlama Ana Bilim Dalında 

Almış Olmak 

1002 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilimleri Ana 

Bilim Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Siyaset Bilimi 

Bilim Alanında Almış 

Olmak. 

1003 

Seyrani 

Ziraat 

Fakültesi 

Yemler ve Hayvan 

Besleme Ana Bilim Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Yemler ve 

Hayvan Besleme Alanında 

Almış Olmak. 

1004 

Spor 

Bilimleri 

Fakültesi 

Spor Yöneticiliği Ana 

Bilim Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri 

Temel Alanında 

Almış Olmak. Futbol 

Taraftarlığı ve Sporda 

Hizmet Kalitesi Üzerine 

Çalışmaları Olmak. 

1005 
İletişim 

Fakültesi 

Reklamcılık ve Tanıtım 

Ana Bilim Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Halkla İlişkiler 

Bilim Alanında Almış Olmak 

1006 
İletişim 

Fakültesi 

Kişilerarası İletişim Ana 

Bilim Dalı 
Doçent 1 1 - 

1007 

Seyrani 

Ziraat 

Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Ana Bilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Sebze Yetiştiriciliği, Aşılama 

Ve Islah Alanlarında 

Doktorasını Yapmış Olmak 

1008 
Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Turizm İşletmeciliği 

Alanında Doktora Yapmış 

Olmak. Füzyon ve Moleküler 

Mutfak Konularında 

Çalışmaları Bulunmak. 
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1009 
İletişim 

Fakültesi 

Basın Ekonomisi ve 

İşletmeciliği Ana Bilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Doktorasını Gazetecilik 

Alanında Almış Olmak. 

Yerel Gazetecilik Alanında 

Çalışma Yapmış Olmak 

1010 
Eğitim 

Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Ana Bilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Alanında 

Doktora Yapmış Olmak. 

1011 

Halil 

Bayraktar 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Programı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Mezunu, Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi Uzmanı Olmak. 

1012 
Veteriner 

Fakültesi 

Veterinerlik Histoloji ve 

Embriyolojisi Ana Bilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Evcil Hayvanların Üreme 

Biyolojisi ve Endokrinolojisi 

İle İlgili Moleküler 

Çalışmalar Yapmış Olmak 

 4096/1/1-1 

—— • —— 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro 

ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre 

Öğretim Görevlisi alınacaktır. 
 

İlan Tarihi: 07/05/2019 

Son Başvuru Tarihi: 21/05/2019 

Ön Değerlendirme Tarihi: 27/05/2019 

Sınav Giriş Tarihi: 12/06/2019 

Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 19/06/2019 
 

A- GENEL ŞARTLAR 

1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci 

maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına 

başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da 

ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan 

türünden) 

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
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NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır. 

B- ÖZEL ŞARTLARI 

- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: 

a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak. 

C- MUAFİYET 

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER 

1- Başvuru Dilekçesi 

2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya 

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim 

Durum Belgesi/ 

Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi 

6- ALES Belgesi Fotokopisi 

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş) 

9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin) 

10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) 

11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin) 

NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin 

kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine 

teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik 

imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları 

yapılmayacaktır. 

NOT: Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya 

posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. 

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR. 

Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Rektörlük Evrak Kayıt 

Birimi KAYSERİ Tel: (0 352) 207 66 66 - 10614/10615 Faks: (0 352) 437 52 64 

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde 

yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir. 
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İLAN 

NO BİRİMİ 

BÖL/ABD/ 

ASD/PROG UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1013 

Halil 

Bayraktar 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi 

Dokümantasyon ve 

Sekreterlik Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Kamu Yönetimi Lisans 

Mezunu ve Yönetim 

Bilimleri Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış 

Olmak 

1014 

Halil 

Bayraktar 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

İlk ve Acil Yardım 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 1 

Tıp Fakültesi Lisans 

Mezunu, Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanı 

Olmak 

1015 

Halil 

Bayraktar 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

İlk ve Acil Yardım 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu veya Spor 

Bilimleri Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi Lisans 

Mezunu, Beden Eğitimi Ve 

Spor Bilimleri Anabilim 

Dalında Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış ve 

Yükseköğretim 

Kurumlarında İlk ve Acil 

Yardım Alanında Ders 

Verme Deneyimine Sahip 

Olmak 

1016 

Halil 

Bayraktar 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Radyoterapi 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 1 

Tıp Fakültesi Lisans 

Mezunu ve Nükleer Tıp 

Uzmanı Olmak. 

1017 

Halil 

Bayraktar 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Elektronörofizyoloji 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Fizyoloji Anabilim Dalında 

Tezli Yüksek Lisans 

Yapmış ve Yükseköğretim 

Kurumlarında 

Elektronörofizyoloji 

Alanında Ders Verme 

Deneyimine Sahip Olmak. 

1018 

Halil 

Bayraktar 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Anestezi Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

2 1 

Tıp Fakültesi Lisans 

Mezunu ve Göğüs 

Hastalıkları Uzmanı Olmak. 

 4096/2/1-1 
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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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Sayfa

1

2

7

11

16
17
18

27
41

51
52
76

119

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan

Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/26)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/3/2019 Tarihli ve 2015/1051 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2019 Tarihli ve 2016/2100 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


