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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin ekinde yer alan (Ek-6), (Ek-7), (Ek-9), (Ek-10),

(Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14) ve (Ek-19) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Mayıs 2015
PAZAR

Sayı : 29365



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE
ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI,

İHRACATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda
Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim
İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına
Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-8), (Ek-9), (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14),
(Ek-15) ve (Ek-16) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ

BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal

Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetme-

liğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve aynı fıkraya (i) bendi eklenmiştir.

“a) Bağımsız Denetleme Kuruluşu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Mu-

hasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler çerçevesinde

ilan edilen bağımsız denetleme faaliyetinde bulunacak kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız

denetim kuruluşlarını,”

“b) Bağımsız Mali Denetim: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî

Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu ve/veya 660 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

name uyarınca hazırlanan bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlar listesinde yer

alan bağımsız denetim kuruluşları arasından, birlikleri ve merkez birliklerini malî yönden de-

netlemek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen, yeminli malî müşavirler veya bağımsız denetim

kuruluşları tarafından yapılan mali denetimi ve mali denetim sonucu düzenlenen raporları,”

“ı) Türkiye Denetim Standartları: 3568 sayılı Kanuna tabi ruhsatlı meslek mensuplarının

üstlendikleri ve yetkili oldukları denetim faaliyetlerini disiplinli bir şekilde yürütebilmeleri

için ulusal denetim standartlarının saptanması, belirlenmesi ve yayımlanması ile güncelliğinin

korunması amacıyla 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi

sistemleri denetimi dahil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla

uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenle-

meleri,”

“i) Türkiye Muhasebe Standartları: 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Kurul tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama

Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin sonuna

aşağıdaki cümle ve ikinci fıkrasına  aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Bu maddenin uygulanmasını birlikler için İl Müdürlükleri, merkez birlikleri için Genel Mü-

dürlük takip eder.”

“f) Denetimin Türkiye Denetim Standartlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütü-

leceği ve tamamlanacağı hususuna yer veren hüküm,”

“g) Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız

bir şekilde erişimin sağlanacağına yer veren hüküm,”

“ğ) Sözleşmenin ancak mevzuat uyarınca feshedilebileceğine ilişkin hüküm.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK 

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER HAKKINDAKİ SINAV 
VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünce Milli

Tren Projesi ve Yapımında görev alacak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK)
tabi sözleşmeli  mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacaklarda aranacak şartları, ya-
pılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Daire, Fabrika

veya diğer birimlerinde Milli Tren Projesi kapsamında yapılacak Lokomotif, Vagon ve diğer
Milli Demiryolu araçlarının proje ve imalatında görevlendirilmek üzere 399 sayılı KHK’ya
tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: TÜLOMSAŞ Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünü,
c) Giriş Sınavı: 399 sayılı KHK’ ya tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanacakları

belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan
adaylar arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

ç) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
e) Sınav Komisyonu: Mühendislik sınav komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür

Yardımcısının başkanlığında; aralarında Personel Dairesi Başkanı yer almak kaydıyla, diğer
üyelerin mühendis kökenli Daire Başkanları veya Fabrika Müdürleri arasından Genel Müdür
tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür
tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi
bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav
Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının veya evlatlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
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Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit

edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-
lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı
MADDE 7 – (1) 2 nci maddede kapsamı belirtilen mühendis pozisyonlarına Giriş Sı-

navı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe
uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavı yazılı ve sözlü sı-
navlardan oluşur.

(2) Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi, Üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer ka-
mu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük
ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,

KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, baş-
vuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon
sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile
Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan vermek su-
retiyle yayımlanmak, ayrıca Genel Müdürlük ile Devlet Personel Başkanlığının internet say-
fasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,
b) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt

dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre Giriş Sınavı duyu-
rusunda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş
Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkan-

lığından veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki
belgeleri eklerler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Per-
sonel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.
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(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş Sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki ge-
cikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen baş-
vurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Dairesi
Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde

yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İste-
nilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının yirmi katını
geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve
soyadları ile sınav yerleri Giriş Sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde
ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,
Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri
halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 12 – (1) Giriş Sınavının yazılı kısım sorularının tamamı Giriş Sınavı duyu-

rusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.
(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınava çağrı
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan aday-

lardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon
sayısının dört katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü
sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Mü-

dürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere top-

lam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların arit-
metik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3 pua-

nının yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunu; esas alarak nihai başarı listesini ha-
zırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen
sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı
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puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması duru-
munda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya; öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği ba-
şarı listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir.
Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav
Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren
yedi iş günü içinde ve sözlü sınav tarihinden önce incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu,
adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü sınavın yapıldığı son günü
takiben yedi iş günü içerisinde açıklanır.

(5) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel
Dairesi Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mühendis Pozisyonuna Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 18 – (1) 399 sayılı KHK’ ya tabi sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanmak

üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Altı adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
ç) 399 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı

taşıdığına ilişkin yazılı beyan,
d) Mal bildirimi, 
e) Etik sözleşmesi, 
f) Varsa, Sosyal Güvenlik Kurum bilgileri.
Sözleşmeli mühendis pozisyonuna atanma
MADDE 19 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde

399 sayılı KHK’ ya tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına atanma işlemleri Personel Dairesi
Başkanlığınca başlatılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılan sözleşmeli mühendislerin görevlerine başlamalarında 399 sayılı

KHK’ nın ilgili hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde
hükümleri uygulanır.

(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli
sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle
Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
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Bildirim
MADDE 20 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Hazine Müs-

teşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde
bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 399 sayılı KHK, 657

sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜLOMSAŞ Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tek ders sınavı, ilgili programın öğretim planında var olan derslerden biri hariç
hepsinden başarılı olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır. Devam koşulunu yerine getirmiş,
tek dersi kalan öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili fakülte yönetim kurulu kara-
rıyla bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen ilk yarıyılda tek ders sınavına girebilir. Tek ders sı-
navı derslerin başlamasından önce akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda
başarılı olmak için en az CC notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara
sınav notu dikkate alınmaz. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. Proje,
laboratuvar ve bitirme çalışması derslerinde tek ders sınav hakkı kullanılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/4/2012 28276
2- 23/10/2012 28450
3- 7/2/2013 28552
4- 5/6/2013 28668
5- 2/7/2013 28695
6- 22/6/2014 29038
7- 12/8/2014 29086
8- 12/1/2015 29234
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin dör-
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez jürisi ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla atanır.
Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en
az üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda eş tez danışmanı jüri
üyesi olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik komitesi tarafın-
dan düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi en az ikisi kurum dışından olmak üzere,
danışman dâhil, beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Komitenin görev süresi üç yıl-
dır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
komite ile aynı şartlara sahip doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi her öğ-
renci için enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.  Doktora
yeterlik komitesi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin dok-
tora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tek-
rar sınava alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışması süresince elde ettiği sonuçları
Senatonun kabul ettiği tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Tez savunmasına girebilmek için öğrenci tarafından enstitü kurulu
kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması
veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı veya ilgili alanda ulusal veya uluslararası
bir etkinlikte sunum şartının yerine getirilmesi veya dijital ortamdakiler dahil olmak üzere Üni-
versitenin bir yayımında yayımlanması gerekir.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üye-
leri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak kaydıyla toplam
beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2014 29057
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği

Fakülteleri dışındaki lisans, lisansüstü ve önlisans programlara ilişkin yaz dönemindeki

eğitim-öğretimle ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) ve

(i) bentleri eklenmiştir.

“ı) Misafir öğrenci: Başka üniversitenin öğrencisini,”

“i) UZEM: Uzaktan öğretim yapan programları düzenleyen birimi,”

MADDE 3  – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yaz dönemi, eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısı başkan-

lığında Rektör tarafından atanan dört öğretim üyesi ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanının katılımıyla oluşan Yaz Dönemi Koordinasyon Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminin süresi 6 haftadan az olamaz. Bu süreye ara sınavlar da dâhildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Yaz döneminde açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm

kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili

anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ile en geç bahar ya-

rıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden onbeş gün öncesine kadar belirlenir.”

“(3) Yaz dönemindeki bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açıl-

maz. Bir dersin gruplara bölünmesi, ancak öğrenci sayısının her grupta en az 40 öğrenci bu-

lunması durumunda gerçekleştirilebilir. Senato bu sayıları artırabilir. Eğitim-öğretimin bireysel

veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısına, ilgili birimin yö-

netim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.”

“(6) Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde yaz döneminde eğitim-öğretim yapılmamak-

tadır. Ancak, UZEM öğrencileri ilgili bölüm/programın örgün öğretiminde varsa ve ders açıl-

mışsa bu dersi ilgili birimden alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yaz döneminde açılacak dersi verecek öğretim elemanı, ilgili bölüm

kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun onayı ile belirlenir.
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(2) Bir öğretim elemanına, yaz döneminde en çok 13 ulusal kredilik dersin karşılığında

ücret ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci, yedinci, doku-

zuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz dönemi programına yapılacak misafir öğrenci ön başvuruları elektronik or-

tamda kabul edilir, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.”

“(2) OMÜ yaz döneminden bir öğrenci 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş

ders alabilir. Bir öğrenci öğrenim süresi boyunca 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş

dersi başka üniversiteden alabilir.”

“(5) Yaz dönemine ait akademik takvim aralığında staj yapacak olan öğrenciler, yaz

dönemi programıyla çakışmayacak şekilde stajını düzenlemek zorundadır. Ders dönemiyle staj

takviminin aynı anda yürütülmesi, ilgili birimlerin sorumluluğu ve yetkisindedir.”

“(7) Yaz döneminde, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan OMÜ öğrencilerinden,

FF ve FD’li ya da alt yarıyıllardan almadığı dersi olan öğrenciler öncelikle bu dersleri alırlar.” 

“(9) Öğrencinin kaydolmak istediği ders kayıtlı olduğu birimde açılmadığı takdirde;

bu dersi, Üniversite içinde bir başka birimden alabilmesi için o öğrencinin kayıtlı olduğu birim

yönetim kurulunca denk ders olarak tanımlanması gerekir.”

“(10) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin OMÜ yaz döneminde açılmaması duru-

munda, öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün, yerleştiği yıla ait taban puanına eşit veya daha

yüksek puanda öğrenci kabul eden üniversitenin yaz döneminden/okulundan ilgili dersleri ala-

bilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, yaz dö-

nemi akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine teslim eder. İlgili bölüm,

program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun

görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.”

“(11) OMÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, yaz döneminde açılan ders-

leri alabilirler.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumla-

rının yaz döneminde/okulunda alıp başarmış olduğu dersleri için harfli başarı notu verilir. Bu

tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel

ağırlıklı not ortalaması hesabına katılır.”

“(5) Yaz dönemi tek ders sınavına, yaz dönemine kayıtlı öğrenciler, yaz döneminde ka-

yıtlı oldukları ve devam şartını yerine getirdikleri dersler için başvurabilirler.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/5/2014 29004
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: MHG/2015-10)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü

fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında,

CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya

uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını, 

b) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 5 – (1) AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartna-

melerin ve Türk Standartları Enstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standartların referans

numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste

bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

(2) 13/2/2015 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union)

C serisi 54/80 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün

internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425995964159&uri=

CELEX:52015XC0213(04)) yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek

30/4/2015 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin listesi

ek-1’de yer almaktadır.

(3) Bu Tebliğin ek-1’deki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsa-

mındaki yapı malzemeleri listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek

piyasaya arz edilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler

Eşvarlık döneminde yapı malzemelerinin değerlendirme işlemleri ve piyasaya arz
edilme esasları

MADDE 6 – (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi bu Tebliğ
ek-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin
performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya il-
gili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece
uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut
uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda
ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendiril-
mesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı
standarda veya standardın yeni versiyonuna göre yapılır.

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değiş-
mesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına
girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerde bu Tebliğ ek-1 Listede
yer alan hEN standartlarından adapte edilen uyumlaştırılmış standartlar esas alınır. 

(4) Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski
versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi
ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetle-
rinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmez-
liğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri bu Tebliğ ek-1’de listelenen ilgili uyum-
laştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şart-
name ile çelişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknik şartnamelere dayanılarak
düzenlenen tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değer-
lendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş
yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Ya-
yımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-30) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2015/20)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 8/4/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip,

su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak ürün desteklemeleriyle ilgili hususları
kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 2015/7495 sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-

teklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
ç) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde

etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,
d) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-

teren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura ya da müstahsil makbuzunu,
e) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,
f) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve

yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
g) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
ğ) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-

lere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
h) Yetiştirici/Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Bakanlıkça su ürünleri üretim

faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
ı) Yetiştirici/Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

i) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-
dığı yerleri,

ifade eder.
Su ürünleri yetiştiricilerine ürün desteklemesi
MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiricilerine ürün desteklemesi bu Tebliğde belirtilen

esaslara göre yapılır.
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura, levrek, midye, yeni türler

(mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz,
mırmır, sarıağız, trança, yayın, karabalık, yılan balığı,tilapya, karadeniz alası ve kırmızı benekli
alabalıklar (Salmo Türleri), kerevit, karides)’dir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar
ile midye yetiştiriciliği destekleme kapsamındadır.

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



c) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;
1) Desteklenecek ürün miktarı, 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen

500.000 kg/yıl ile sınırlı olup 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına birim fi-
yatın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için birim fiyatın yarısı,

2) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için
belirtilen mevcut durumdaki kapasite,

3) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu
miktarın hesaplanmasında Tebliğin 5 inci maddesi (h) bendinde belirtilen “canlı” ürünlere ait
satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alış verişlerine ait satış bel-
gelerindeki miktarlar hesaplanmaya dahil edilmez,

4) Yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakı-
mından gerekli olan yeme ait fatura,

5) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi,
6) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait fatura-

larda belirtilen miktarın iki katı,
7) Tebliğin 5 inci maddesinin (h) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler

için, son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat
için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra
kalan miktar,

8) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler
için, yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavruların işletmeye
geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı esas alınır ve belirtilen hususlara uyumlu
olması aranır.

ç) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, bu maddenin (c) bendinin (1)
numaralı alt bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu du-
rumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek
yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Türlerle ilgili desteklemelerde yetiştiricilik
belgesindeki oranlar esas alınır.

d) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlen-
mesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul
edilir.

e) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları
Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni
olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

f) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden değil Bakanlıktan yavru
balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmesinden temin edenler, yavrunun temin
edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan yavru tespit tutanağı dü-
zenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlü-
ğüne ibraz etmek zorundadır.

g) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, proje-
sinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ih-
tiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
yavru tespit tutanağı düzenletmek zorundadır.

ğ) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür,
bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

h) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda
koymak suretiyle yetiştiricilik yapanlar; balıklarını başkasına ait işletmeden temin ediyorlar
ise satış belgesinde “canlı” ibaresinin yer alması, kendisine ait diğer bir işletmesinden temin
edenler ise balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenlettire-
cekleri Ek-2’de yer alan hasat tespit tutanağında da “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur.
Bu belgeler balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilir ve

24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bırakılır. Balıkların işletmeye
canlı olarak bırakıldığına dair ilgili satış belgesi veya hasat tespit tutanağı üzerinde balıkların
bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek imzalanır.

ı) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe mü-
dürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.
Hasat tespit tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret olarak tanzim edilerek iki sureti ürün
sahibine verilir.

i) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 30/11/2015 tarihine kadar,
yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında
istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta
bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç
11/1/2016 tarihine kadar teslim edilebilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle işletmenin

bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Ek-3’te yer alan müracaat dilekçesi,
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya yavru balık tespit

tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman),
c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya hasat tespit tutanağı

(son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman),
ç) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (bu-

lunmayan yerlerde bu belge istenmez),
d) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya işletme-

sinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların
üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından
satışın yapıldığını gösterir belge,

e) Yem faturası (son müracaat tarihine kadar yılı içerisinde istenildiği zaman),
İl/İlçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe mü-

dürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek
Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/İlçe müdürlüğü tarafından 1/1/2015 tarihinden itibaren Temmuz 2015 ve dönem
sonu olmak üzere iki dönem halinde, SKS’ye girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan
İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda, her dönem
sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az
iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar
askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onayla-
narak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SKS’deki kayıtları üzerinden kontrol edi-
lerek Ek-5’te yer alan İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve
Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti
MADDE 8 – (1) 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici

birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre
kurulmuş su ürünleri kooperatif üyelerine, ödenen desteğin % 0,1’i oranında merkez birlikle-
rine, % 0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “çiftçi örgütlerini
güçlendirme” adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üretici-

lere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan merkez
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birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla
örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri,
ödemenin bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde banka he-
sapları üzerinden üyelerine öder ve ödemeye ilişkin belgeyi on beş gün içinde il müdürlüğüne
gönderir. Örgütler, destekleme ödemelerinden genel kurul kararı veya üyelerinin yazılı muva-
fakatleri olmadan 8 inci maddede belirtilen miktardan başka kesinti yapamaz. Örgütlülük şartı
aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ve bu Tebliğde belirtilen hu-
suslara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/İlçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi
yapmaya ve buna ilişkin bilgi, belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından
yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-
lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-
peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, Tebliğ gereği kendilerine ibraz

edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden
sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine
aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere
ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve
kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya
belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken so-
rumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzen-
lenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari
hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça
sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan
ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılan des-

tekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce
haciz/icra ve temlik vb. işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2016
yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-
fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2015 – Sayı : 29365



T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Mayıs 2015 

PAZAR 
Sayı : 29365 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/883  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Fethiye oğlu 1985 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MAHİR NASIR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 26/03/2015 tarih ve 2014/883 esas, 2015/388 karar sayılı ilamı 

ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3605 

————— 

Esas No : 2014/885  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yasin ve Müfide oğlu 1980 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan ABDULFETTAH ELKÖSE hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 26/03/2015 tarih ve 2014/885 esas, 2015/389 karar 

sayılı ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 

maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,  

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3606 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

E. H. DELİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: E.H. Delici yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/62928 

Dosya No : 1527046 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : E.H. Delici yedekleri: 10 kalem 

b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 09.06.2015 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline 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, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4. 2.1- Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü 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 iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

İlan olunur. 4573/1-1 
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TOZ MASKESİ VE FİLTRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: Toz maskesi ve filtre 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/61713 

Dosya No : 1524044 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Toz maskesi ve filte 8 kalem 

b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 09.06.2015 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline 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, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1- Firmalar toz maskesi için 10’ar, diğer malzemeler için 1 adet numune vereceklerdir. 

Koruyucu maske ve filtrelere ait Teknik Şartnamede istenilen CE belgeleri olacaktır. Bu belgeleri 

bulunmayan maske ve filtreler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite 

olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü 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 iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

İlan olunur. 4574/1-1 
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CLAYTON VE EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİF EKİPMANLARININ  

TAMİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: Clayton ve Eimco Akülü Lokomotif Ekipmanlarının Tamiri 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/55476 

Dosya No : 1525828 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Clayton ve Eimco Akülü Lokomotif Ekipmanlarının 

Tamiri (16 kalem ) 

b) Teslim Yeri : TTK Genel Müdürlüğü Karadon TİM Elektro - Mekanik 

İşletme Müdürlüğü. ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 11.06.2015 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline 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, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik şartnamede istenen malzemeler için)  

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü 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 iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

14.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2- 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. 

İlan olunur. 4575/1-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Orhangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - İlçemiz Çakırlı Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 4272 parsel sayılı 

60.044,37 m2’ lik gayr-i menkul (Termal Turizm Alanı) ile ilçemiz Muradiye Mahallesinde 

bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 79 ada, 14 parsel sayılı 52.214,00 m2’ lik gayr-i menkul 

(Zeytin Depolama ve Paketleme Fonksiyon Alanı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 

2 - Bu husustaki ihale 03/06/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında 

yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller; 

 

Mahalle Ada Parsel Miktarı (m
2
) Tahm. Bed. 

%3 Geçici 

Tem. Garanti Tem. 

Çakırlı --- 4272 60.044,37 m
2
 21.015.529,50 TL 630.465,89 TL 1.000.000,00 TL 

Muradiye 79 14 52.214,00 m
2
 8.876.380,00 TL 266.291,40 TL 1.000.000,00 TL 

 

4 - Gayr-i menkullerin tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’lük geçici teminatı 

ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.  

5 - Muhammen bedele KDV dahildir. 

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde, her bir 

gayr-i menkul için 10.000,00 TL bedelin mukabilinde temin edilir. 4423/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA 

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 12,11 TL ile en çok 5.176.923,73 TL arasında değişen; 

08.06.2015 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,21TL, en çok 

100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 Kalem muhtelif eşya (Hoparlör, 

Kulaklık, Cep telefonu, Saat, Cep telefonu kapağı vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. 

Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara adresindeki ihale salonunda 09/06/2015 tarihinde saat 09:30 ' da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116 - 131 - 

153 - 162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4620/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 592933 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 

Göksel ÇİÇEK (Denetçi No: 13685, Oda Sicil No: 29845) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 03.04.2015 tarihli ve E.2014/437 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.01.2014 tarihli ve 

28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Göksel ÇİÇEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma 

işleminin yürütmesi 06.05.2015 tarihli ve 12571 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 4584/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 1464 ada, 11 parsel üzerindeki 733223 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Meriç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Elektrik Mühendisi Nevzat GÜVEN (Denetçi No: 13709, Oda Sicil No: 8326) tarafından, Ankara 

1. İdare Mahkemesinin 2014/1901 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

07.04.2015 tarihli ve E.2014/1901-K.2015/690 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nevzat GÜVEN 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.05.2015 tarihli ve 13145 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4576/1-1 

————— 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici 

olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2087 dosya nolu AKNER Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 518 

dosya nolu HAS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1904 dosya nolu GAZİŞEHİR Yapı Denetim A.Ş., 

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1894 dosya nolu YAMANER Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1837 dosya nolu YENİÇAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1742 dosya nolu FERZAN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Giresun ilinde faaliyet gösteren 1525 dosya nolu GİRESUN SUR Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1357 dosya nolu RENES Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 1339 dosya nolu ÖZKIRKLARELİ Yapı Denetim Ltd. 

Şti., 

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1209 dosya nolu DÜZLEM TEKNİK Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 

Tokat ilinde faaliyet gösteren 1155 dosya nolu TOKAT ARTI Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 873 dosya nolu BURSA BAHAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 221 dosya nolu UZ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı 

Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.05.2015 tarih ve 13276 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 4577/1/1-1 

————— 
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 14.05.2015 tarih ve 13279 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 
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Sakarya ilinde faaliyet gösteren 539 dosya nolu ADAVİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 756 dosya nolu BAŞPINAR Yapı Denetim Ltd. Şti.  

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1243 dosya nolu DOĞU ANADOLU Yapı Denetim Ltd. 

Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 142 dosya nolu AKS Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti., 

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1679 dosya nolu HİSARCIK Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti, 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 953 dosya nolu YILBAY Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2048 dosya nolu SADEM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4577/2/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı (İnci Bankoğlu). 

VAKFEDENLER: Fatma İnci BANKOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGAHI: BARTIN. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: 

Bartın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/04/2015 tarihinde kesinleşen 31/03/2015 tarih, E: 2015/141, K: 

2015/139 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfın temel amacı kız çocuk ve/veya kadınlarının yetiştirilmesi, 

kazandığı kadın haklarının korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürdürülebilir olması ve 

böylece eğitim yolu ile ülkemizin, bugün ve gelecekte çağdaş medeniyetler içinde yerini 

güçlendirmek ve kalıcılığını sağlamaktır. Bu bağlamda vakıf, her türlü eğitim öğretim faaliyeti 

yapar, tesisler ve öğrenci yurdu kurar, işletir, öncelik kız ve kadınlar olmak üzere burs verir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL. Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Hasan BANKOĞLU, Hüseyin BANKOĞLU, Aysu 

BANKOĞLU, Semdal ÇINÇIN, Celal ÖZKAN, Mehmet KORKUT, Alparslan Selim DERVİŞ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Hazırlanacak 

dağılma/sona erme bilançosunda yer alacak bakiye, (öncelikli olarak) Bartın ilindeki öğrencilere 

burs verilmesi şartıyla, Bartın ilinde kurulu benzer amaçlı vakıf ve/veya derneklere devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4572/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Kartal İkinci Noterliği 01.07.2015 tarihinde ve Çorum Üçüncü Noterliği 12.07.2015 tarihinde yaş 

tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 ÇORUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1,241.636,17.-TL 

2 KARTAL İKİNCİ NOTERLİĞİ 1,871.295,52.-TL 

 4578/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN  

TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek - 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 

15.02.2004 tarihli ve 25374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı 

kadrolarına yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar 

ortamında kura ile yapılacaktır. 

A) GENEL ESASLAR 

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura 

sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır. 

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak 

(notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık 

Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 

Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden 

teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet 

verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen 

belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

4 - Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 04 Haziran 

2015 Perşembe - 24 Haziran 2015 Çarşamba saat 18:00’a kadar PBS üzerinden elektronik 

ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu 

kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir. 

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler, 

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 

değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler, 

ç) Atanmak istediği unvan ve branşta daha önce Sağlık Bakanlığında çalışmış olanlar ve 

kura son başvuru tarihine kadar diploma tescil işlemleri gerçekleştirilenler hariç olmak üzere kura 
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son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (En geç 01 Haziran 2015 tarihi 

Pazartesi günü dahil mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin sureti veya 

diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.), 

d) Kura son başvuru tarihi itibariyle mezuniyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından tescil 

edilmiş uzman diş tabipleri, 

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar, 

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul 

edilecektir. 

6 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanlar, 

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen 

yaş haddini doldurmuş olanlar, 

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar 

ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, 

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 

Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar, 

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar, 

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip 

kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya 

atamaları iptal edilecektir. 

7 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden 

ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

8 - Özel sağlık tesislerinde çalışanların 27 Temmuz 2015 tarihi Pazartesi gününe kadar 

kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir. 

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının 

tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır. 

10 - Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen 

şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura 

ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 
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B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER 

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte; 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır), 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe, 

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, 

e) Mal bildirim formu, 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 

ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde 

kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, 

evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. 

Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde 

ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya 

esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir. 

C) KURA TAKVİMİ 

 

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN  

TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 

25 Mayıs 2015 Pazartesi (Başvuru 

başlangıç tarihi) 

01 Haziran 2015 Pazartesi 

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar) 

PBS Üzerinden başvurularının yapılması 

2 04 Haziran 2015 Perşembe saat:18:00  Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati 

3 26 Haziran 2015 Cuma 

KURA TARİHİ (Yeri ve saati 

www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 

ilan edilecektir.) 

4 27 Temmuz 2015 Pazartesi saat:18:00 
Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve 

saati  

 4518/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak

Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer

Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü

Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki

Sınav ve Atama Yönetmeliği

— Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2015-10)

— Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2015/20)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


